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26/2020. (II.14. MÁV Ért. 6.) EVIG sz. utasítás
a MÁV Zrt. 2019. évi alanyi jogon járó béren 

kívüli javadalmazási rendszer működtetésének és 
a munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-
kiegészítés folyósításának szabályozásáról szóló  
27/2019. (VI. 07. MÁV Ért. 9.) EVIG sz. utasítás

1. számú módosításáról (egységes szerkezetben)

1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA

A MÁV Zrt. (továbbiakban: Munkáltató) munkavállaló-
inak alanyi jogon járó béren kívüli javadalmazásra és a 
munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés 
folyósítására vonatkozó egységes szabályozás kialakítá-
sa, ügyviteli és technikai szabályok meghatározása. 
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2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG 
MEGHATÁROZÁSA

2.1 Az utasítás személyi hatálya
A MÁV Zrt. 2019. január 1. napján hatályos Kollektív 
Szerződésének (a továbbiakban: KSZ) személyi hatá-
lyával azonos. 

2.2 Felelősség
Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a 
MÁV Zrt. Humánerőforrás vezérigazgató-helyette-
si szervezet Humánerőforrás gazdálkodási igazgatója, 
működtetéséért a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Hu-
mán szolgáltatás (továbbiakban Humán szolgáltatás) 
vezetője a felelős. 

3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

Alanyi jogon járó béren kívüli javadalmazás: a KSZ 
hatálya alá tartozó munkavállalókat a KSZ 65. §-a alap-
ján alanyi jogon megillető béren kívüli juttatás. 
Bruttó érték: A munkavállaló részére átutalt juttatás és 
a munkáltatót terhelő adó- és járulékterheinek együt-
tes összege.
Közeli hozzátartozó: Jelen utasítás alkalmazásában a 
Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasz-
nálásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. 
rendelet 1.§. 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó; a 
Polgári Törvénykönyv 8:1.§ (1) 1. pont (a továbbiak-
ban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozó (a házastárs, az 
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 
a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a 
nevelőszülő és a testvér) és az élettárs.
Nettó érték: Munkavállalót a KSZ 65. §-a alapján ala-
nyi jogon megillető juttatás összege, amely megegye-
zik a munkavállaló SZÉP vendéglátás alszámlájára ala-
nyi jogon utalandó juttatás összegével.
Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés: Az Ön-
kéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. 
évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 12. §-a sze-
rint a munkáltató és a pénztár között létrejött szerződés 
alapján a munkavállaló tagdíjfizetési kötelezettségének 
teljesítéséhez biztosított munkáltatói hozzájárulás. 
SZÉP kártya vendéglátás alszámla: A hatályos sze-
mélyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
(továbbiakban: Szja tv.) 71. § (1) bekezdés b) pont 
alapján, a melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideért-
ve a munkahelyi étkeztetést is), a kormányrendeletben 
meghatározott étkeztetési szolgáltatásra felhasználha-
tó keret, amely több juttatótól származóan együttvéve 
– legfeljebb évi 150.000 Ft lehet.
VBKJ: A MÁV Zrt. választható béren kívüli javadal-
mazási rendszere, amely meghatározott keretek között 
a munkavállalók számára az egyénre szabott választás 
lehetőségét biztosítja.

4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA

4.1 Az alanyi jogon járó béren kívüli javadalmazás 
működése
A 2019. január 1-től hatályos KSZ 65. § szabályozza 
az alanyi jogon járó béren kívüli javadalmazást. 2019. 
évben 92.900 Ft értékben SZÉP kártya Vendéglátás 
alszámla juttatásra jogosult a munkavállaló, amennyi-
ben nem tartozik a KSZ 65.§-ában meghatározott kizá-
ró vagy csökkentő feltétel hatálya alá. 
Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya év köz-
ben létesül vagy szűnik meg, a munkavállaló a jogo-
sultság időtartamára eső naptári napok arányában, rész-
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló pedig a 
munkaidő arányában jogosult az e pont szerinti jutta-
tásra. 

4.1.1 A javadalmazás leírása
Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP kártya) az Szja tv. 
71.§ (5) bekezdés d) pontja alapján az arra jogosult in-
tézmény által kibocsátott olyan fizetési eszköz, amely-
lyel a munkavállalónak a munkáltató által utalt támo-
gatás terhére - az arra felhatalmazott és a rendszerbe 
bevont szolgáltatóknál - szolgáltatások vásárolhatók. 
Az igénybe vehető szolgáltatások körét a Széchenyi Pi-
henő Kártya kibocsátásának és felhasználásának sza-
bályairól szóló 76/2018. (IV.20.) Kormányrendelet (to-
vábbiakban: 76/2018. (IV.20.) Korm. rendelet) 5. § (1) 
bekezdése tartalmazza.
SZÉP kártya vendéglátás alszámlára utalt összeg meleg-
konyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi ét-
keztetést is) étkezési szolgáltatásra használható fel.
• éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.),
• egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.),
• szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 

55.30.),
• fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 

96.04-ből a gyógyfürdők tevékenysége),
• máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabad-

idős tevékenység (TEÁOR’08 93.29-ből a strand-
szolgáltatás);

A támogatás összege több juttatótól származóan és a 
VBKJ keret terhére választott értéket együttvéve, leg-
feljebb nettó 150.000 Ft/év.
A SZÉP kártya a szolgáltatóknál elhelyezett elektroni-
kus elfogadóhelyi terminálon, az intézmény által kiala-
kított központi internetes felületen, vagy a szolgáltató ál-
tal kialakított saját internetes beváltási felületen keresz-
tül, vagy az intézménynél működő telefonos felhatalma-
zó központ által kiadott engedély alapján történhet.
A szolgáltató a kártyán a munkavállaló és társkártyával 
rendelkező közeli hozzátartozója rendelkezésére álló 
SZÉP kártya juttatásként utalt összeget készpénzre, 
vagy készpénz-helyettesítő eszközre nem válthatja át.
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4.1.2 Az alanyi jogon járó béren kívüli javadalmazás-
ra jogosult
Az alanyi jogon járó béren kívüli javadalmazásra a 
MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének hatálya alá tartozó, 
a MÁV Zrt. főállású munkavállalói jogosultak, a KSZ 
65.§-ában meghatározott feltételek szerint. 

4.1.3 A jogosultság korlátozása
a) A teljes naptári évben gyermeke otthoni ápolása, il-

letve gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot 
igénybe vevő munkavállalót nettó 20.000 Ft érték-
ben illeti meg a SZÉP Kártya vendéglátás juttatás, 
melynek utalására november hónapban kerül sor.

b) Amennyiben a munkavállaló a gyermeke otthoni 
ápolása, illetve gondozása céljából fizetés nélküli 
szabadságot nem a teljes naptári évben veszi igény-
be, akkor az a) pont szerinti javadalmazásra csak 
naptári napokra időarányosan jogosult. 

c) Amennyiben a munkavállaló az a) és b) pontban 
nem említett fizetés nélküli szabadságot vesz igény-
be, akkor fizetés nélküli szabadság időtartama alatt, 
annak első napjától nem jogosult az 4.1. pont sze-
rinti juttatásra.

d) A MÁV-ÉVEK programban részt vevő munkavál-
lalót a program első 90 napja alatt illeti meg a 4.1. 
pont szerinti juttatás. Amennyiben a munkavállaló a 
MÁV-ÉVEK program előtt MÁV-ESÉLY program-
ban vett részt, a juttatást a MÁV-ESÉLY program-
ban ténylegesen eltöltött napokra kifizetett juttatás-
sal csökkenteni kell.

e) Amennyiben a jogosultság év közben kezdődik, 
vagy szűnik meg, a munkavállalót időarányosan 
megillető keretösszeget az éves keretösszeg és a jo-
gosultság időtartamára eső naptári napok alapján 
kell megállapítani. 

f) igazolatlan távollét időtartamára a munkavállalók 
nem jogosultak alanyi jogon járó béren kívüli jutta-
tásra.

4.1.4 A juttatás folyósításának feltétele és a munkálta-
tói elszámolás módja
Alanyi jogú SZÉP kártya vendéglátás alszámla jutta-
tás a 76/2018. (IV.20.) Korm. rendelet 2. §-ában foglal-
takkal összhangban csak azon munkavállaló részére fo-
lyósítható, aki pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására irá-
nyuló keretszerződés alapján olyan korlátozott rendel-
tetésű fizetési számlával rendelkezik, melyen kizárólag 
Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként utalt pénzeszkö-
zök alszámlánként írhatók jóvá. A MÁV munkavállalói 
a korábbi évek SZÉP kártya juttatásait OTP SZÉP kár-
tyára kapták, ezért, a munkatársak a jogszabályi válto-
zással összhangban az elmúlt év utolsó negyedévében az 
OTP Pénztárszolgáltatótól postai tértivevényes levélben 
vagy e-mailben megkapták SZÉP-kártya szerződésüket. 
A 2019. január 5-ig átvett vagy e-mailben megtekintett 
szerződések megkötöttnek számítanak.  Az OTP Pénz-
társzolgáltató automatikusan megnyitotta az OTP SZÉP 
kártya vendéglátás, szálláshely, szabadidő alszámlákat.

Az a munkavállaló, aki 2019. január 5-ig nem vette át 
vagy nem tekintette meg a szerződését, az bármelyik 
OTP fiókban személyesen kötheti meg OTP SZÉP kár-
tya szerződését. A szerződéskötés díjmentes. 
Az a munkavállaló, aki nem rendelkezik szerződéssel 
a SZÉP kártyáján meglévő juttatásokat az érvényessé-
gi időn belül (2017. évi juttatásokat 2019. május 31-ig) 
fel tudja használni, de részére a munkáltató már nem 
tud juttatást folyósítani.
Az OTP SZÉP kártyával kapcsolatos további informá-
ciók a www.otpportalok.hu honlapon érhetők el.
2019. január 5-e után már nem a munkáltató, hanem 
a munkavállalók állnak szerződéses jogviszonyban a 
pénzforgalmi szolgáltatóval, ezért a munkáltató nem-
csak az OTP, hanem bármely, Széchenyi Pihenő Kár-
tyát kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató által vezetett 
korlátozott fizetési számlára utalhat juttatást. 
A juttatást igénybe vevő munkavállaló bármelyik SZÉP 
Kártya kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatóval, szemé-
lyesen a pénzforgalmi szolgáltató valamelyik fiókjában 
megkötheti a szerződést és igényelhet SZÉP kártyát. A 
számlanyitásban és a kártya igénylésében a munkálta-
tó nem vehet részt. A számlanyitás, a kártya és annak 
használata díjmentes.
A SZÉP kártyára történő juttatás folyósításának továb-
bi feltétele, hogy a munkavállaló jelen utasítás 2. szá-
mú mellékletét képező nyilatkozatot (megegyezik a 
VBKJ utasítás 2. számú mellékletével) lehetőség sze-
rint a VBKJ nyilatkozattal együtt, de legkésőbb 2019. 
december 6-ig leadja a Humán szolgáltatás Ügyfélszol-
gálati Irodában.
A munkáltató a juttatást időarányosan, évente négy al-
kalommal a jogosultság szerinti naptári negyedévet kö-
vető hónap utolsó napjáig-, a IV. negyedévre vonatko-
zóan legkésőbb december 15. napjáig folyósítja. 
Az a munkavállaló, aki 2019. március 14-ig nem kötött 
a szerződést valamelyik SZÉP kártya kibocsátó pénz-
forgalmi szolgáltatóval, annak a 2019. I. negyedévi jut-
tatását a munkáltató nem tudja a Kollektív Szerződés-
ben és jelen szabályzatban foglalt ütemezés szerint fo-
lyósítani. 
A 2019. március 14-ét követően kötött szerződések 
esetében a szerződés másolatát vagy a SZÉP kártyához 
tartozó számlaszámokat tartalmazó dokumentumot a 
munkavállalónak le kell adni Humán szolgáltatás Ügy-
félszolgálati Irodában, a juttatás folyósítása a leadást 
követő – negyedéves – utalással történik. 
Az évközben munkaviszony létesítő munkavállalónak 
a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatához csatolni 
kell a SZÉP kártyához tartozó számlaszámokat tartal-
mazó dokumentumot (lehet a SZÉP kártya szerződés 
másolata is).
A teljes naptári évben gyermeke otthoni ápolása, illet-
ve gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő 
munkavállalókat 2019. május hónapban a Humán szol-
gáltatás postai úton tájékoztatja a juttatás folyósításá-
val kapcsolatos feltételekről, határidőkről és megküldi 
a 2 számú melléklet szerinti nyilatkozati lapot. 
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Amennyiben a munkavállaló az adóévben más jutta-
tótól is részesült Széchenyi Pihenő Kártya vendéglá-
tás alszámla juttatásban, és a több juttatótól szárma-
zó támogatás együttes összege meghaladja az Szja tv. 
70.§ (8) bekezdés b) pontjában meghatározott rekreá-
ciós keretösszeget vagy az Szja tv. 71. § (1) bekezdés 
b) pont szerint meghatározott 150.000 Ft-ot, az alanyi 
jogú juttatásnak a kedvezményes adófizetési határon 
felüli összege egyes meghatározott juttatásnak minősül 
(Szja tv.70. § (7) bekezdés).

4.1.5 Juttatás felhasználása
A munkavállaló a kártyán lévő összeget folyamatosan 
felhasználhatja. Fontos változás, hogy a Széchenyi Pi-
henő Kártya juttatásként átutalt és az utalás évét követő 
második naptári év május 31-éig fel nem használt pénz-
eszköz esetén annak erejéig és terhére a pénzforgalmi 
szolgáltató jogosult havi díjat felszámítani, amely a fel 
nem használt pénzeszköz legfeljebb 3%-a lehet. 
A munkavállaló nevére szóló SZÉP kártya mellett a 
kártyabirtokosnak lehetősége van társkártya igény-
lésére is. A munkavállaló 16. életévét betöltött közeli 
hozzátartozói és élettársa részére is igényelhet társkár-
tyát. Az igényléshez a főkártyabirtokosnak és a (leen-
dő) társkártyabirtokosnak együtt kell felkeresni SZÉP 
kártya kibocsátó pénzforgalmi szolgáltató fiókját, ahol 
a társkártya szerződést megköthetik. A társkártya elő-
állítási és kézbesítési költségeit a pénzforgalmi szol-
gáltató a munkavállalóra háríthatja. A munkavállalóra 
hárított költség nem haladhatja meg társkártyánként az 
1500 forintot. A társkártya tulajdonost a munkaválla-
lóval megegyező jogosultságok illetik meg a Széche-
nyi Pihenő Kártya juttatásként utalt pénzeszköz felett. 
A SZÉP kártyával, vagy annak felhasználásával kap-
csolatos kifogás, reklamáció esetén a munkavállalónak 
közvetlenül a kártyát kibocsátó pénzforgalmi szolgál-
tatóhoz kell fordulnia. A kártya használatával, cseréjé-
vel, letiltásával, az elfogadóhelyekkel, fizetési módok-
kal, egyenleggel kapcsolatos információk megtalálha-
tók az egyes pénzforgalmi szolgáltatók honlapján

4.1.6 Munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó szabályok
a) Év közben létesített munkaviszony esetén a munka-

vállaló, a munkaviszony létesítésének napjától jo-
gosult az alanyi jogon járó SZÉP kártya vendéglátás 
alszámla juttatásra.  

b) A munkavállalót próbaidő alatt is megilleti az alanyi 
jogon járó SZÉP kártya vendéglátás alszámla juttatás. 

c) A juttatás a 4.1.4. pontban rögzített ütemezés sze-
rint, az utalás időpontjában fennálló jogosultság fi-
gyelembevételével kerül átutalásra.

d) A tárgyév december hóban munkaviszony létesítő 
munkavállaló esetén az időarányos összeget kész-
pénzben történő megváltásként kell elszámolni 
és folyósítani. A készpénzben történő megváltás a 
munkavállalónál összevont jövedelemként jelenik 
meg, amely adó- és járulékköteles.

4.1.7 Munkaviszony megszűntetéséhez és megszűné-
séhez kapcsolódó szabályok
A munkavállaló munkaviszonyának megszüntetésekor 
az alanyi jogon járó SZÉP kártya vendéglátás alszámla 
juttatás, mint béren kívüli javadalmazás elszámolása a 
szabályozott humán folyamatoknak megfelelően törté-
nik. 
A munkavállalót időarányosan megillető SZÉP Kár-
tya vendéglátás juttatás a kedvezményes adózási felté-
telekkel (Szja tv. 71.§ (1) bek. és 70.§ (7) bek.) a mun-
ka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továb-
biakban: Mt.) 80.§ (2) bekezdésében meghatározott 
elszámolási határidőn belül kerülhet elutalásra, ezen 
feltételek nem teljesülése esetén a juttatást készpénz-
ben történő megváltásként kell elszámolni és kifizet-
ni. Készpénzben történő megváltás esetén a munkavál-
lalónál az összeg összevonandó jövedelemként jelenik 
meg, amely adó- és járulékköteles. 

4.1.8 Közös megegyezés, felmondás, azonnali hatályú 
felmondás 
A munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése 
esetén a munkaviszony utolsó napjáig, az éves keret-
összeg és a jogosultság időtartamára eső naptári napok 
alapján meghatározott mértékben, időarányosan jogo-
sult alanyi jogon járó béren kívüli javadalmazásra. A 
munkavállalóval a VBKJ elszámolással egyidejűleg el 
kell számolni.  A juttatás túlfolyósítása esetén - az idő-
arányos jogosultságot meghaladó összeg - a munkavál-
laló járandóságából a 2. sz. mellékletben található hoz-
zájáruló nyilatkozata alapján levonásra kerül, az eset-
legesen le nem vonható összeget a MÁV Szolgáltató 
Központ Zrt. Humán szolgáltatás pénzügyi követelés-
ként jelzi a munkáltató számviteli szolgáltató szerve-
zete (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Kimenő számla-
könyvelés) részére. 

4.1.9 Munkavállaló halála 
A munkavállaló halála esetén a humánpartner köteles 
a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Humán szolgáltatást 
írásban értesíteni, a tudomására jutást követő 1 mun-
kanapon belül, valamint a halotti anyakönyvi kivonat 
másolatát kézhezvételkor haladéktalanul továbbítani. 
A munkavállaló halála esetén, az alanyi jogon járó bé-
ren kívüli javadalmazás elszámolást a VBKJ elszámo-
lással együtt kell elkészíteni. A túlfolyósítás visszakö-
vetelésétől el kell tekinteni. A kifizetést úgy kell tel-
jesíteni, mintha a juttatást a munkavállaló magánsze-
mély a halálának időpontjában szerezte volna meg.

4.2 Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés 
A 2017-2019 évi bérintézkedésekről szóló 11703/2017/
MAV számú és a 2019. március 25. napján kelt 
13338/2019/MAV számú megállapodás alapján 2019. 
január 01. napjától a munkáltatói önkéntes nyugdíj-
pénztári tagdíj-kiegészítés havi bruttó összege a mun-
kavállaló tárgyhavi alapbérének 4 %-a.
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4.2.1 Jogosultság
Munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészí-
tésre jogosult valamennyi munkavállaló, akinek a mun-
kaviszonya 2018. december 31. napját követően az adott 
tárgyhónap első és utolsó napján is statisztikai állomány-
ban fennáll, vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály 
(különösen az Mt.128.§-132.§-ai) alapján kötelezően biz-
tosítandó fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, illet-
ve 30 napot meghaladó keresőképtelen állományban van.
Az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítésre jo-
gosult továbbá az a munkavállaló is, aki a munkál-
tató által kiadott utasításban foglaltak szerint MÁV-
ÉVEK Programban vesz részt, de legfeljebb azonban 
annak 24 havi időtartamára. Ha a MÁV-ÉVEK Prog-
ramban való részvétel kezdete a tárgyhónap első nap-
ját követő időpont, akkor a teljes hónapra megilleti a 
munkavállalót az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-ki-
egészítés. Amennyiben a MÁV-ÉVEK Programban 
való részvétel nem a tárgyhónap utolsó napján szűnik 
meg, akkor a megszűnés hónapjára nem illeti meg az 
önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés.
A jogosultság további feltétele, hogy a munkavállaló – 
az 1. sz. mellékletben felsorolt vagy bármely másik, ab-
ban nem szereplő önkéntes nyugdíjpénztár valamelyik-
ében – 2019. január 1. napját követően a tárgyhó utolsó 
napján nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezzen.
Nincs teendője annak a munkavállalónak, aki rendelke-
zik önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal és a munkálta-
tó 2019. január 01-ét megelőzően is folyósított a részé-
re nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítést.
A munkavállaló 30 napot meghaladó - nem munkaviszony-
ra vonatkozó szabály alapján kötelezően biztosítandó - fi-
zetés nélküli szabadságáról vagy bármely, egyéb – kivéve, 
ha keresőképtelen állományban van - távollétéről történő 
visszatérésekor a Humán szolgáltatásnak 3 munkanapon 
belül a 3. sz. melléklet szerint nyilatkoztatnia kell az érin-
tett munkavállalót az önkéntes-nyugdíjpénztári tagságá-
nak fennállásáról a munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári 
tagdíj-kiegészítés további folyósítása érdekében.
Az év közben munkaviszonyt létesítő, vagy valame-
lyik nyugdíjpénztárba évközben belépő munkaválla-
ló attól a hónaptól jogosult önkéntes nyugdíjpénztári 
tagdíj hozzájárulásra, amelynek 25. napjáig - a Humán 
Szolgáltató Ügyfélszolgálati irodában - leadta a tagsági 
viszonyát igazoló (belépési nyilatkozat másolat, tagsá-
gi igazolás) dokumentumot vagy az postai úton beérke-
zett a MÁV-SZK Zrt. Humán szolgáltatás, 1087 Buda-
pest, Kerepesi út 1-3. címre. Az önkéntes nyugdíjpénz-
tári tagsággal nem rendelkező munkavállaló az egyes 
nyugdíjpénztárak honlapjain tájékozódhat a pénztár 
alapszabályáról, a belépés folyamatáról és feltételeiről.
A munkáltatói hozzájárulás folyósításának feltétele, 
hogy a munkáltató az Öpt. 12. §-a alapján munkáltatói 
tagként szerződést kössön a pénztárral. Abban az eset-
ben, ha a munkavállaló olyan pénztárral létesít tagsá-
gi viszonyt, amellyel a munkáltatónak nincs szerződé-
se a munkáltató kezdeményezi a megnevezett pénztár-
ral történő szerződéskötést. 

A munkáltatói hozzájárulás a szerződés hatályba lé-
pését követően – a munkavállaló által leadott igény 
dátumára visszamenőleg elszámolva – kerül folyósí-
tásra.

4.2.2 Munkáltatói elszámolás módja
A Munkáltatót a juttatás értéke (tárgyhavi alapbér 4 
%-a) után 19,5 % (2019.07.01-től 17,5%) szociális 
hozzájárulási adó (szocho) és 1,5 % szakképzési hoz-
zájárulás-, a munkavállalót adó- és járulékfizetési köte-
lezettség terheli.
A Munkáltató a juttatás bruttó összegéből levonja a 
munkavállalót terhelő járulékokat és személyi jövede-
lemadót (adó és járulék mértéke kedvezmény nélkül 
összesen 33,5%), és a fennmaradó összeget munkálta-
tói hozzájárulásként átutalja az önkéntes nyugdíjpénz-
tár részére.
A munkavállaló az éves adóbevallás során az össze-
vont adóalapja adójának adókedvezmények levoná-
sa utána fennmaradó részének terhére rendelkezhet az 
Szja tv.44/A §-ában foglaltaknak megfelelően a pénz-
tárba az általa tagi jogviszonyára tekintettel befizetett 
összeg, továbbá javára más személy által átutalt, va-
lamint az egyéni számláján jóváírt összeg együttes ér-
tékének  20 %-áról, (adóévben legfeljebb 150.000 Ft) 
ezzel növelheti az önkéntes pénztári megtakarításának 
összegét.
A MÁV Zrt.-vel az utasítás kihirdetésekor szerződés-
ben álló önkéntes nyugdíjpénztárak felsorolását jelen 
utasítás 1. számú melléklete tartalmazza.

5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
• 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelem-

adóról
• 1993. évi XCVI. törvény az önkéntes kölcsönös 

biztosító pénztárakról
• 76/2018.(IV.20.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihe-

nő Kártya kibocsátásának és felhasználásának sza-
bályairól

Jelen utasítás hatályba lépésével hatályát veszti a 
27/2019. (VI. 07. MÁV Ért. 9.) EVIG sz. utasítás a 
MÁV Zrt. alanyi jogon járó béren kívüli javadalmazási 
rendszer működtetésének szabályozásáról.

6.0 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

Jelen utasítás közzétételét követő napon lép hatályba, 
de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkal-
mazni.
Jelen utasítás 4.1 pontját az alpontjaival együtt 2019. 
december 31. napjáig kell alkalmazni.
A jelen utasítás 4.2.1 alpontjának második bekezdé-
sében foglalt, a MÁV-ÉVEK Programhoz kapcsolódó 
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munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészí-
tésre vonatkozó rendelkezés 2019. augusztus 1. napjá-
tól alkalmazandó.

7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. számú melléklet MÁV Zrt.-vel szerződésben 
álló önkéntes nyugdíjpénztá-
rak

2. számú melléklet NYILATKOZAT Széchenyi 
Pihenő Kártya juttatás igény-
léséhez

3. számú melléklet NYILATKOZAT Önkéntes 
nyugdíjpénztári tagságról

dr. Homolya Róbert sk.
elnök-vezérigazgató
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1.sz. melléklet 

MÁV Zrt.-vel szerződésben álló önkéntes nyugdíjpénztárak

• Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár
• Allianz Hungária Nyugdíjpénztár
• Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár
• Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár
• Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
• Cimbora Nyugdíjpénztár
• Danubius Önkéntes Nyugdíjpénztár
• Dimenzió Bizt. és Önsegélyező Egyesület
• Első Országos Iparszövetségi Nyugdíjpénztár
• Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár
• ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár
• Életút Önkéntes Nyugdíjpénztár
• Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
• Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár
• Honvéd Önkéntes Nyugdíjpénztár
• Mentő Nyugdíjpénztár
• MKB Nyugdíjpénztár
• OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár
• Pannónia Nyugdíjpénztár
• Postás Nyugdíjpénztár
• Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár
• Rába Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár
• Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
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2.sz. melléklet

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Humán szolgáltatás
Ügyfélszolgálati Iroda neve: ………………..……………………………..

NYILATKOZAT
Széchenyi Pihenő Kártya juttatás igényléséhez

…………………………………..……………Zrt. (társaság neve) alulírott munkavállalója
Név:………………………………...…………………………………………………….…… 
Törzsszám:…………………………… Adóazonosító jel:……………………………………

nyilatkozom, hogy 2019 . évben,  a Széchenyi Pihenő Kártya (továbbiakban: SZÉP kártya)  egyes alszámláira  ja-
vamra átutalt juttatás, az egyes alszámlák esetén több juttatótól származóan együttvéve, nem haladja meg a Szja 
tv. 71.§ (1) bekezdésben meghatározott keret összeget. 

• szálláshely alszámla  esetén a 225000 Ft-ot,
• vendéglátás alszámla esetén a 150000 Ft-ot
• szabadidő alszámla esetén a      75000 Ft-ot.

2019. évi VBKJ keretem terhére igényelt Széchenyi Pihenő Kártya juttatás:
• szálláshely alszámla  esetén …….……….. Ft,
• vendéglátás alszámla esetén ………………Ft
• szabadidő alszámla esetén …….…………..Ft.

2019-ban más munkáltató részéről javamra átutalt Széchenyi Pihenő Kártya juttatás:
•  szálláshely alszámla  esetén …………….. Ft,
• vendéglátás alszámla esetén ……………... Ft
• szabadidő alszámla esetén ………………...Ft.

Jelen nyilatkozatomat a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII törvény 71. § (3) bekezdés szerinti nyi-
latkozatként teszem.

Nyilatkozom, hogy a 2019. évi VBKJ keretében igényelt, illetve a MÁV Zrt. Kollektív Szerződése alapján alanyi 
jogon biztosított SZÉP kártya juttatást a(z)1

1. OTP Pénztárszolgáltatóval megkötött Széchenyi Pihenő Kártya szerződésben meghatározott számlaszámra 
kérem folyósítani. Hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁV Zrt. az OTP Széchenyi Pihenőkártya korlátozott ren-
deltetésű fizetési számláim számlaszámait, a SZÉP kártya juttatás folyósítása érdekében az OTP Pénztár-
szolgáltatótól lekérje.

2. ………………….Pénztárszolgáltatóval megkötött Széchenyi Pihenő Kártya szerződésben meghatározott 
számlaszámra kérem folyósítani. Nyilatkozatomhoz csatolom a SZÉP kártya szerződés másolatát, vagy a 
SZÉP kártyához tartozó számlaszámokat tartalmazó dokumentumot. 

3. Jelenleg nem rendelkezem Széchenyi Pihenő Kártya szerződéssel és vállalom, hogy 2019. március 14-ig az 
OTP Pénztárszolgáltatóval szerződést kötök. Hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁV Zrt. az OTP Széchenyi Pi-
henőkártya korlátozott rendeltetésű fizetési számláim számlaszámait, a SZÉP kártya juttatás folyósítása ér-
dekében az OTP Pénztárszolgáltatótól lekérje.

4. Jelenleg nem rendelkezem Széchenyi Pihenő Kártya szerződéssel és vállalom, hogy 2019. március 14-
ig a(z) ………………………………Pénztárszolgáltatóval szerződést kötök. Szerződésem másolatát vagy 
SZÉP kártyához tartozó számlaszámokat tartalmazó dokumentumot 2019. március 25-éig leadom a Humán 
szolgáltatás ügyfélszolgálati irodán.

1  Megfelelő pont megjelölésével, évközben belépő munkavállaló csak az 1. és 2. pont között választhat!
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Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem kötöttem vagy 2019. március 14-ig nem kötök szerződést és nem ren-
delkezem a SZÉP kártyához tartozó fizetési számlaszámokkal a 2019. I. negyedévi juttatást a munkáltató 2019. 
április hónapban nem tudja folyósítani. A SZÉP kártya juttatás folyósítása a szerződés kötést követően, a MÁV 
Kollektív Szerződésében és a VBKJ utasításában meghatározott ütemezés szerint, a következő utalással egyide-
jűleg történik. 
Túlköltekezés esetén hozzájárulok, hogy az éves keretösszegen felül felhasznált összeget béremből, egyéb járan-
dóságaimból levonják.
Kijelentem, hogy a nyilatkozatomban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszem, hogy valót-
lan adatközlés esetén annak valamennyi jogkövetkezménye engem, mint nyilatkozót terhel. Amennyiben a nyilat-
kozat bármely tartalmi részében változás következik be az adóév során, köteles vagyok arról a munkáltatót írás-
ban tájékoztatni. Tudomásul veszem, hogy ezen tájékoztatás elmulasztásának minden következménye engem ter-
hel. 

Kelt:…………………………..

………………………………..
          munkavállaló aláírása

Nyilatkozat átvételének igazolása:   

………………………………….
          Humán szolgáltatás
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3.sz. melléklet

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Humán szolgáltatás 
Ügyfélszolgálati Iroda neve: ………………..……………………………..

NYILATKOZAT 
Önkéntes nyugdíjpénztári tagságról 

MÁV Zrt. (társaság neve) alulírott munkavállalója

Név:……………………………………………………………………………….………… 
Törzsszám:………………………..  

Az alanyi jogon járó önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés folyósításához nyilatkozom, hogy* 

─ …..………………………………………….. (önkéntes nyugdíjpénztári megnevezése)  tagja vagyok, aho-
vá a MÁV-ÉVEK programban való részvételt megelőzően is folyósított a munkáltatóm nyugdíjpénztári 
tagdíj-kiegészítést. 

─ ................................napján  tagsági viszonyt létesítettem a    …….………………………………………………  
(önkéntes nyugdíjpénztári megnevezése), mellékelve a tagsági viszonyt igazoló belépési nyilatkozat- vagy 
tagsági igazolás másolata

─ Nem vagyok önkéntes nyugdíjpénztár tag. 

Kelt:………………………….……………………

……………..…………………………
         munkavállaló

Nyilatkozat átvételének igazolása:                

Kelt:………………………….……………………

……………..…………………………
         Humán szolgáltatás       

*megfelelő aláhúzandó
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27/2020. (II.14. MÁV Ért. 6.)  EVIG sz. utasítás
A MÁV Zrt. munkavállalóinak nyújtott 

szociális - és temetési segély igénybevételének és 
odaítélésének egységes szabályozásáról, valamint 

eljárásrendjéről

1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA

A MÁV Zrt. által a munkavállalóknak biztosított rend-
kívüli élethelyzethez kapcsolódó juttatások, nevezete-
sen a szociális - és temetési segély (továbbiakban: se-
gély) igénybevételének és odaítélésének egységes sza-
bályozása, továbbá eljárásrendjének meghatározása a 
mindenkor hatályos Kollektív Szerződés (továbbiak-
ban: KSZ) rendelkezései alapján.

2.0 HATÁLY-ÉS FELELŐSSÉG 
MEGHATÁROZÁSA

2.1 Az utasítás hatálya
Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi 
munkavállalójára és szervezeti egységére.

2.2 Felelősség
Jelen utasítás kidolgozásáért a Humánerőforrás vezér-
igazgató-helyettes Humánerőforrás gazdálkodási igaz-
gatóság, karbantartásáért és működtetéséért a Mun-
kaerő-gazdálkodás szervezet, végrehajtásáért a MÁV 
Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlói és humánpartnerei, 
valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (továbbiak-
ban: MÁV SZK) Humán szolgáltatás szervezet vezető-
je a felelősek.  

3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

Egyeneságbeli rokon: A Ptk. 4:96. § (1) bekezdése 
alapján egyenesági a rokonság azok között, akik közül 
az egyik a másiktól származik.

4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA

4.1 A segély keretösszegének megállapítása
A munkáltató a rendkívüli élethelyzethez kapcsolódó 
juttatásokra - a mindenkor hatályos KSZ-ben - munka-
vállalónként meghatározott éves keretösszeget biztosít 
(Ft/munkavállaló/év).

4.2 A segélykeret felhasználása
A MÁV Zrt. Központi Üzemi Tanácsa és a MÁV Zrt., 
mint munkáltató együttdöntése alapján, az üzleti tervből 
meghatározásra kerülnek a tárgyévi segélykeret össze-
gei és annak felhasználási elvei. A felhasználható keret-
összeg az operatív terv része, amelyet a Humánerőforrás 
kontrolling szervezet az SAP IHIR rendszerben rögzít.
A MÁV Zrt. szociális segélykeret összegéből, közpon-
tilag elkülönítésre kerülnek az alábbi segélyezési jog-
címek:

- Temetési segély,
- Különösen nehéz (rendkívüli) élethelyzetek kezelé-

sére elkülönített központi segélykeret,
- Nagycsaládosok segélyezésének keretösszege.

A központilag elkülönített segélykeret felhasználásáról 
történő döntésben a Központi Üzemi Tanács minden 
esetben a munkáltatói jogkörgyakorló partnere.
Ezen központi segélykeretek elkülönítését követően 
fennmaradt összeg kerül felosztásra a szervezeti egy-
ségekre vonatkozóan, szociális segélyezés jogcímén. A 
szociális segélyezési körbe a fentebb nevesített esete-
ken kívüli rendkívüli helyzetek tartoznak.
A Humánerőforrás gazdálkodási igazgatóság a tárgyév-
ben, az adott évre vonatkozó operatív terv jóváhagyá-
sát követő 30 napon belül elektronikus úton tájékoztat-
ja a főtevékenységi kör vezetőket, illetve a munkáltatói 
jogkörgyakorlókat, valamint az illetékes humánpartne-
reket a hatáskörükbe tartozó szervezetek éves szociális 
segélykeretének összegéről.
A főtevékenységi kör vezetők, illetve a munkáltatói 
jogkörgyakorlók, a hatáskörükbe tartozó szervezetek 
vezetőit, valamint az Üzemi tanácsot/Üzemi megbí-
zottat 15 napon belül tájékoztatják a szervezeti egység 
szociális segélykeretének összegéről.
A szervezeti egységek részére meghatározott éves se-
gélykeret összege nem léphető túl, az a következő évre 
nem vihető át.

4.3 A segély igénybevételére jogosultak köre, az 
igénylés folyamata
A szociális - és temetési segély igénylésére – a KSZ-
ben foglaltak alapján – azon munkavállalók jogosul-
tak, akik:
▪  rendkívüli élethelyzetbe kerültek (pl: betegség, bal-

eset, káresemény stb), vagy 
▪  szociális helyzetük miatt rászorulók (pl.: tartósan 

rossz anyagi körülmények között élnek), vagy
▪  házastársukat, illetve egyeneságbeli rokonukat te-

mettetik el.

A szociális segélyek iránti kérelmet „Segélykérő lap”-
on (1. számú melléklet), temetési segély iránti kérelmet 
a „Segélykérő lap a temetési segélyhez”-en (2.sz. mel-
léklet) a munkavállaló személyesen adja át a munkál-
tatói jogkörgyakorlójának, azt követően, hogy a MÁV 
SZK Humán szolgáltatás Ügyfélszolgálat a munkabé-
rére vonatkozó adatokat kitöltötte (aláírás és bélyegző-
lenyomat). 

4.3.1 Temetési segély
Az a munkavállaló, aki egyeneságbeli rokonát vagy há-
zastársát temetteti el, a MÁV Zrt. hatályos KSZ alap-
ján, legfeljebb az ott meghatározott mértékű temetési 
segélyben részesíthető. 
A temetési segély kifizetésének feltétele:
▪  a munkavállaló erre irányuló kérelmének benyújtá-

sa (2.sz. melléklet), 
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▪  a kérelmező nevére kiállított temetési számla máso-
latok csatolása

▪  a halotti anyakönyvi kivonat, valamint a rokonsá-
gi fok igazolására alkalmas okirat humánpartnernek 
történő bemutatása. 

A temetési segély kérelemének elbírálása során csak 3 
hónapnál nem régebbi számla fogadható el.
Nem egyeneságbeli rokon temetése esetén szociális se-
gély igényelhető. 

A temetési segély és a nem egyeneságbeli rokon teme-
tése miatti szociális segély elbírálása és a kifizetés kez-
deményezése helyi szinten történik, azonban a kifize-
tett összeg az erre a célra elkülönített központi segély-
keretet terheli.

4.4 A segély mértéke 
4.4.1 Temetési segély mértéke
A temetési segély legmagasabb mértékét – hivatko-
zásul a 4.3.1. pontban meghatározottakra - a minden-
kor hatályos KSZ tartalmazza. 
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény (továbbiakban Szja tv.) 1. számú melléklet 1.3.) 
pontja alapján a munkáltató által, elhunyt házastárs vagy 
egyeneságbeli rokon eltemettetése okán folyósított te-
metési segély, adómentes bevételnek minősül.

4.4.2 Szociális segély mértéke
A szociális segély mértékét a MÁV Zrt. nem limitálja, 
azonban a segély összegének elbírálásakor a munkálta-
tói jogkörgyakorlónak és a vele együttdöntő Központi 
Üzemi Tanácsnak/Üzemi tanácsnak/Üzemi megbízott-
nak figyelembe kell vennie: 
▪  a munkavállaló szociális rászorultságát és
▪  a központilag elkülönített segélykeret éves össze-

gét, vagy
▪  az adott szervezeti egység éves segélykeret összegét

Tekintettel arra, hogy a segélykeret összege éves szin-
ten kerül meghatározásra, ezért az elbírálás során kü-
lönös figyelmet kell fordítani az időarányos felhaszná-
lásra.
A szociális segély a Szja tv. 4 §.-a alapján, a munkavál-
laló összevonandó, adóköteles jövedelmének minősül.

4.4.3 Elemi kár, katasztrófa, tűzkár esetén nyújtott 
szociális segély
Elemi kár, katasztrófa (pl: környezeti veszélyhelyzet) 
esetén a károsult részére nyújtott szociális segély, a 
Szja tv. 1. számú melléklet 6.1.a) pontja alapján adó-
mentes bevételnek minősül. A fent bekövetkezett károk 
esetében, a „Segélykérő lap” (1.sz. melléklet) mellék-
leteként szükséges a területileg illetékes jegyző igazo-
lása, valamint a munkáltató és az Üzemi Tanács kör-
nyezettanulmánya.

4.5 A segély elbírálása
A segélyek odaítéléséről, valamint annak összegéről a 
munkáltatói jogkörgyakorló és az Üzemi tanács/Üze-
mi megbízott együtt dönt. Azon szervezeti egységnél, 
ahol Üzemi tanács/Üzemi megbízott nem működik, ott 
a munkáltatói jogkörgyakorló együttdöntő partnere a 
Központi Üzemi Tanács. A döntésről minden esetben 
jegyzőkönyvet kell készíteni.
A munkavállaló a szociális segély elbírálása során ho-
zott döntésről a munkáltatói jogkörgyakorló útján ér-
tesül.

4.6 A segély átutalása
A segély kifizetése havonta egy alkalommal, a munka-
bér kifizetésével együtt történik.
Rendkívüli élethelyzetben és indokolt esetben, a mun-
káltatói jogkörgyakorló és az Üzemi tanács/Üzemi 
megbízott együttdöntésével hó közi kifizetésre is sor 
kerülhet.
A segélyek folyósítása érdekében, a humánpartner 
elektronikus úton köteles megküldeni a Humán szol-
gáltatás központi e-mail címére az erre vonatkozóan ki-
állított Adatközlőt (3. számú melléklet), szkennelt for-
mátumban. Kizárólag csak azon munkavállaló jóvá-
hagyott kérelme szerepelhet az Adatközlőn (3. számú 
melléklet), akinek a segélykérő lapját valamennyi – jó-
váhagyásra jogosult - illetékes személy aláírásával el-
látta.
Az Adatközlőt, illetve az eredeti dokumentumokat hó 
végén egy alkalommal összegyűjtve, az alábbi címre - 
MÁV SZK Humán szolgáltatás 1087 Budapest Kere-
pesi út. 3. - kell postázni. 

4.7 A segélykeret felhasználásának ellenőrzése
A segélykeret felhasználását a humánpartnerek folya-
matosan ellenőrzik, azt negyedévente, a tárgynegyed-
évet követő hónap 25. napjáig összesítik és arról tájé-
koztatják az érintett munkáltatói jogkörgyakorlókat. 

5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK

5.1 Hivatkozások
- Szja: 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövede-

lemadóról,
- Mt:  2012.évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
- Ptk: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv-

ről,
- KSZ: a MÁV Zrt. hatályos Kollektív Szerződése. 

5.2 Hatályon kívül helyezés
Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 
veszti, a MÁV Zrt. munkavállalóinak juttatott szoci-
ális és temetési segély odaítéléséről, megállapításáról 
szóló 35/2017. (V. 26. MÁV Ért. 14.) EVIG számú 
utasítás.
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6.0 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

Jelen utasítás a közzétételt követő napon lép hatályba. 
Rendelkezéseit a hatályba lépést követően benyújtott 
segélykérelmekre kell alkalmazni.

7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. sz. melléklet Segélykérő lap

2. sz. melléklet Segélykérő lap temetési segélyhez
3. sz. melléklet Adatközlő a Humánszolgáltató 

szervezet részére

dr. Homolya Róbert sk.
elnök-vezérigazgató
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1.sz. melléklet

………..………………………….………..            Iktatószám .………/20……/MAV
Szervezeti egység vezetője részére      
          (kitöltése kötelező) 

Segélykérő lap

A kérelmező neve:……………………………..…………………………...……..Törzsszáma: …......…………….

Családi állapota: …………………………….……………………..………Nem kereső családtagok száma: 
 Házastárs átlagos havi nettó jövedelme: ……………………………………………..........................................
 Háztartás egyéb nettó jövedelme :……………………………………………………………….……………...
A segélykérelem indoka: ……………………………………………………...…………….....................................
…………………………...………………………………………………………………….....................................
Mellékletként csatolt igazolások: ………………..db
Elemi kár, katasztrófa, tűzkár esetén szükséges a területileg illetékes jegyző igazolása.

Kijelentem, hogy a segélykérő lapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: …………………..,  …………….év ………………..hó ………nap
…………………………………

          kérelmező aláírása

 Segélykérő átlagos  havi bruttó jövedelme*: ……………………………………………..
 Segélykérő átlagos  havi nettó jövedelme*: ………………………………………………

                     .……………………………………………….
        Humán szolgáltatás aláírása

A munkáltató jogkörgyakorló és az Üzemi tanács (Üzemi megbízott) együttes döntése

A kérelem:     Támogatva     Elutasítva 

Elutasítás indoka:………………………………….…......…………………………………………………………

1. Adómentes: /Elemi kár, katasztrófa, tűzkár segély/
2. Adóköteles: szociális segély

Folyósításra engedélyezett összeg : …………… Ft, amelyet a munkavállaló részére a(z) ………………..… havi 
munkabérrel együtt kérünk folyósítani.

Soron kívüli kifizetés esetén  
A kifizetés engedélyezés:   Támogatva     Elutasítva 

Kelt: ,  20….. ………………. hó …………. napján.

………………………………………    …………………………………………….
       Munkáltatói jogkörgyakorló        Üzemi tanács/ Üzemi megbízott

*Az átlagos havi jövedelem meghatározása 6 havi jövedelem alapulvételével történik.
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2.sz. melléklet

………..………………………….………..                          Iktatószám .………/20……/MAV
Szervezeti egység vezetője részére      
          (kitöltése kötelező) 

Segélykérő lap temetési segélyhez

A kérelmező neve:……………………………..…………………………...……..Törzsszáma: …......…………….

Elhunyt neve:………………………………………………
Halotti anyakönyvi kivonat száma:………………………………..
Rokonsági fok/kapcsolat:…………………………………………..
A segélykérelem indoka: ……………………………………………………...…………….....................................
…………………………………...………………………………………………………….....................................
Mellékletként csatolt igazolások: ………………..db
Temetési segélykérelem benyújtásakor a munkavállaló nevére kiállított temetési számlák másolatát mellékelni 
kell.
A halotti anyakönyvi kivonatot, és a rokonsági fok/házasság igazolásáról szóló okmányokat be kell mutatni a hu-
mánpartnernek.  

Kijelentem, hogy a segélykérő lapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: …………………..,  …………….év ………………..hó ………nap
…………………………………

          kérelmező aláírása

A temetési segélyre való jogosultság feltételeit ellenőriztem, azok fennállnak:  igen nem
 
                     .……………………………………………….
        humánpartner neve, és aláírása

A munkáltató jogkörgyakorló és az Üzemi tanács (Üzemi megbízott) együttes döntése

A kérelem:     Támogatva     Elutasítva 

Elutasítás indoka:………………………………….…………………………………………………………………

1. Adómentes: temetési segély 

Folyósításra engedélyezett összeg : ……………… Ft, amelyet a munkavállaló részére a(z) ………..……..… havi 
munkabérrel együtt kérünk folyósítani.

Soron kívüli kifizetés esetén  
A kifizetés engedélyezés:   Támogatva     Elutasítva 

Kelt: ,  20….. ………………. hó …………. napján.

………………………………………     ….…………………………………….
       Munkáltatói jogkörgyakorló            Üzemi tanács/ Üzemi megbízott
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3. sz. melléklet

Adatközlő a MÁV SZK Zrt. Humán szolgáltatás szervezet részére

……….………….havi segély

Szervezeti egység megnevezése és a Munkáltatói jogkörgyakorló neve (nyomtatott betűkkel):
…………………………………………………………………………………………………..

     

Munkavállaló 
neve

Törzsszáma Költséghely  
kódja és megne-

vezése

Megítélt teme-
tési segély ösz-

szege

Megítélt szoci-
ális segély ösz-

szege

Rendkívüli 
hóközi kifizetés? 

(igen/nem)

Dátum:

              
     ………..………………………………….
        Munkáltatói jogkörgyakorló
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28/2020. (II.14. MÁV Ért. 6.)  EVIG sz. utasítás
az Együttműködési Megállapodásban rögzített 

foglalkoztatási feladatok megoldása során 
alkalmazott eszközök (MÁV-ÉVEK és a 

MÁV-ESÉLY program, képzési támogatás) 
végrehajtásáról

1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA

A munkáltató működésével összefüggő ok vagy a mun-
kakörük ellátására egészségügyileg alkalmatlanná vá-
lásuk miatt munkáltatói felmondással érintett munka-
vállalók részére a MÁV Zrt.-nél töltött életpálya mél-
tányos lezárásának lehetőségére szolgáló MÁV-ÉVEK, 
illetve a 45 év feletti munkavállalók részére munkahely 
keresés esélyének javítására a MÁV-ESÉLY progra-
mokkal, valamint a képzési támogatás igénybevételé-
vel kapcsolatos szabályok meghatározása.

2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG 
MEGHATÁROZÁSA 

2.1 Az utasítás személyi hatálya
Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. vala-
mennyi szervezeti egységére és munkavállalójára. 

2.2 Felelősség
Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért az Ope-
ratív HR igazgatóság felelős. A rendszer működtetésé-
ért felelős az Operatív HR igazgató, a humánpartnerek, 
továbbá a munkáltatói jogkörgyakorlók. 

3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 

Képzési támogatás
Az érdekképviseleti szervezetekkel megkötött, a MÁV-
ÉVEK programról, a MÁV-ESÉLY programról, és a 
képzési támogatásról szóló Együttműködési Megálla-
podásban (a továbbiakban: Együttműködési Megálla-
podás) szabályozott foglalkoztatási nehézségek meg-
oldása során alkalmazott eszköz. 

MÁV-ESÉLY program
Az Együttműködési Megállapodásban szabályozott foglal-
koztatási nehézségek megoldása során alkalmazott eszköz. 

MÁV-ÉVEK program 
Az Együttműködési Megállapodásban szabályozott 
foglalkoztatási nehézségek megoldása során alkalma-
zott eszköz. 

MÁV Zrt. által korábban jogszerűen MÁV munka-
viszonynak elismert munkaviszony
A munkavállaló személyi adatai között nyilvántartott, 
kizárólag a MÁV Zrt.-nél vagy többségi tulajdonú társa-
ságainál eltöltött, a MÁV Zrt. által egyéni vagy kollektív 
megállapodással folyamatosnak elismert munkaviszony. 

4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 

4.1 A MÁV-ÉVEK program 
A MÁV-ÉVEK program konkrét célja a legalább 15 évi 
folyamatos MÁV Zrt.-nél fennálló, vagy ilyennek elis-
mert munkaviszonnyal rendelkező, munkáltató működé-
sével összefüggő okból felmondással érintett, illetve – a 
humánerőforrás vezérigazgató-helyettes előzetes enge-
délyével – a MÁV Zrt-nél legalább 25 évig a vasúti köz-
lekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő 
munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi kö-
vetelményekről, és az egészségügyi vizsgálat rendjéről 
szóló 203/2009 (IX.18.) Korm. rendeletnek a 2017. már-
cius 13-án napján hatályos szövege alapján annak ha-
tálya alá tartozó munkakörökben (a továbbiakban: ha-
tósági orvosi vizsgálathoz kötött munkakörökben) fog-
lalkoztatott, aki  egészségi állapotának munkavégzésből 
eredő megromlása miatt  munkaköre ellátására egész-
ségügyileg véglegesen alkalmatlanná vált, és számára 
más megfelelő munkakör felajánlása nem lehetséges, to-
vábbá teljes öregségi nyugdíjra, korhatár előtti ellátásra 
még jogosultságot nem szerzett, munkavállalók részére 
lehetőség biztosítása a szolgálati idő növelésére.
Azon munkavállalókat érinti, akiknek a munkavi-
szonyra vonatkozó szabályokban rögzített felmondási 
idő, végkielégítés és az ezek idejére járó szabadság, va-
lamint a megállapodás alapján a munkavégzési kötele-
zettség alóli mentesítés időtartamából legfeljebb három 
hónap hiányzik (életkorban és/vagy szolgálati időben) 
ahhoz, hogy korhatár előtti ellátásra vagy teljes össze-
gű öregségi nyugellátásra jogosultságot szerezzenek. 
A MÁV-ÉVEK programban részt vevő munkavállaló 
helye (a létszámnorma keretein belül) – létszám és po-
zícióvesztés nélkül – betölthető.
A humánerőforrás vezérigazgató-helyettes méltányossá-
gi jogkörében eljárva jogosult a MÁV-ÉVEK Program 
időtartamát a munkavállaló korhatár előtti ellátására, il-
letve az öregségi teljes nyugdíjra való jogosultság meg-
szerzésének időpontjáig, de legfeljebb 36 hónapra kiter-
jeszteni, a távolléti díj időarányos csökkentése mellett.
A nyugdíjra való jogosultság megszerzésének ellenőr-
zése a munkáltató feladata. 
Ez történhet a nyugdíjbiztosításért felelős közigazga-
tási szerv által kiadott igazolás bemutatásával, vagy a 
SAP-ban – a munkaviszonnyal összefüggésben – rög-
zített adatok megvizsgálásával. Amennyiben a munka-
vállaló által a nyugellátással kapcsolatos előkészíté-
si, egyeztetési eljárás során szükséges, akkor a MÁV 
SZK Zrt. Humánszolgáltatás szervezet munkaviszony 
igazolást, jövedelemigazolást állít ki, továbbá korked-
vezményes munkakörben foglalkoztatott munkaválla-
lók esetében kiadja az igazolást a korkedvezményre jo-
gosító munkakörben eltöltött időről.

4.1.1 A MÁV-ÉVEK programban való részvétel feltételei
Az a munkavállaló jogosult a MÁV-ÉVEK program-
ban részt venni, aki egyidejűleg megfelel a következő 
feltételeknek: 
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a) A munkáltató működésével összefüggő ok mi-
att munkáltatói felmondással érintett és a 
munkaerőpiaci szolgálat igénybevételének lehető-
ségéről írásos tájékoztatást kapott (1. sz. melléklet), 
vagy a munkaköre ellátására egészségügyileg alkal-
matlanná vált. 

b) A programban való részvételi szándékra vonatkozó 
munkavállalói nyilatkozat benyújtásának időpontjá-
ban nem jogosult korhatár előtti ellátásra, vagy tel-
jes összegű öregségi nyugdíjra, de ezekre legfeljebb 
a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban rögzí-
tett felmondási idő, végkielégítés, 3 hónap munka-
végzési kötelezettség alóli mentesítés, és az erre az 
időre járó szabadság időtartama leteltével jogosulttá 
válik.

c) Az utolsó munkaviszony létesítésétől legalább 15 év 
folyamatos (megszakítás nélküli) MÁV Zrt., vagy a 
MÁV Zrt. által korábban jogszerűen ilyennek elis-
mert munkaviszonnyal, illetve a MÁV Zrt-nél ható-
sági orvosi vizsgálathoz kötött munkakörökben leg-
alább 25 év  eltöltött idővel rendelkezik. 

d)  Hozzájárul határozatlan idejű munkaviszonya hatá-
rozott időtartamra történő módosításához.

e) A program kezdetét megelőző napig esedékes sza-
badságát a program kezdetéig kivette. 

4.1.2 A MÁV-ÉVEK program működésének elvei
a) A munkaviszony– munkaszerződés módosítással - 

határozott idejűvé válik, mely időszak alatt a mun-
kavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettsége 
alól [Mt. 55.§ (1) bekezdés k) pont]. A munkaszer-
ződés módosítására vonatkozó megállapodás terve-
zetet a 3. sz melléklet tartalmazza.

b) A MÁV-ÉVEK program időtartama alatt a munka-
vállalót bérfejlesztés nem illeti meg, tekintettel arra, 
hogy részére a felmondás esetén járó juttatások havi 
értékével megegyező összeg, azaz a munkavállaló-
nak a megállapodás megkötésének időpontjában ér-
vényes a - KSZ 61. § b) pont szerint- megállapított 
és a megállapodásban rögzített havi távolléti díjá-
nak megfelelő mértékű juttatás kerül kifizetésre. 

c) A MÁV-ÉVEK programban való részvételi szán-
dékra vonatkozó (2. sz. melléklet) nyilatkozat le-
adása napjától számított 5 munkanapon belül a 
megállapodást meg kell kötni. 

d)  A 4.1.2. c) ponttól  eltérően, ha a MÁV-ÉVEK 
programban való részvételhez a humánerőforrás ve-
zérigazgató-helyettes előzetes engedélye szüksé-
ges, akkor ezen határidőt az engedély megadásától 
kell számítani.

e) A program kezdetéig az esetlegesen korábbi év(ek)
re vonatkozó és az időarányos tárgyévi szabadságot   
a munkavállaló részére ki kell adni. Ezen időpontig 
a munkavállaló munkakörét az erre előírt rendben 
köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni.

f) A munkavállaló munkaviszonya a MÁV-ÉVEK 
program időszaka alatt fennáll, így a MÁV-ÉVEK 

program időtartama továbbra is biztosítási időnek 
és szolgálati időnek számít.

g) Betegszabadság és táppénz nem jár a keresőkép-
telenségnek arra a tartamára, amelyre a biztosított 
a teljes keresetét megkapja. (a kötelező egészség-
biztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 
47.§ (2) bek. a) és b) pontjai).

h) VBKJ és alanyi jogon járó SZÉP Kártya vendéglá-
tás alszámla juttatás, valamint munkáltatói önkéntes 
nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés a MÁV Zrt. ala-
nyi jogon járó béren kívüli javadalmazási rendszer 
működtetésének és a munkáltatói önkéntes nyugdíj-
pénztári tagdíj-kiegészítés folyósításának szabályo-
zásáról szóló mindenkor hatályos utasításában fog-
laltak szerint illetik meg a munkavállalót.

i) Amennyiben a program ideje alatt a munkaválla-
ló kezdeményezi a munkaviszonyának közös meg-
egyezéssel történő megszüntetését (pl. a munkavál-
laló más munkáltatónál kíván munkaviszonyt léte-
síteni), akkor ehhez a munkáltató köteles hozzájá-
rulni. Ez esetben a határozott idejű munkaszerződés 
még hátralévő idejére járó juttatást egy összegben 
részére ki kell fizetni.

j) Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya az 
Mt. 63. § (1) bekezdése (munkavállaló halála) sze-
rint szűnik meg, úgy a volt munkavállaló nevére a 
programban hátralévő időre járó juttatást az utolsó 
munkabérével együtt egy összegben ki kell fizetni.

4.1.3 A MÁV-ÉVEK program időtartamának alapjá-
ul szolgáló jogcímek 

Megnevezés
Folyamatos MÁV 

munkaviszony
15 

éves
20 

éves
25 

éves
30 

éves
Felmondási idő (nap) [KSZ 

22. § alapján] 60/90 90 90 90 

Mt. szerinti végkielégítés 
(hó) [Mt. 77. § alapján] 4 5 6 6

Öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltését megelőző öt éven 
belül további végkielégítés 
(hó) [Mt. 77. § (4) alapján]

2 3 3 3

KSZ szerinti végkielégí-
tés (hó) [KSZ 23. § alapján, 
csak munkáltató működésé-
vel összefüggő felmondás 

esetén]

2 4 6 8

Munkavégzési kötelezett-
ség alóli mentesítés (hó) 

[Együttműködési Megálla-
podás alapján, amennyi a jo-
gosultság eléréséhez szüksé-
ges, de maximum 3 hónap]

0-3 0-3 0-3 0-3

MÁV-ÉVEK program alatti 
szabadság időtartama (mun-

kanap)
munkavállalónként 

eltérő
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A MÁV-ÉVEK program alatti szabadság időtartama a 
különböző jogcímek alapján járó juttatások időtartamá-
nak megfelelő, a táblázat szerinti hónapokra eső idő-
arányos, az Mt. 124. § (1)-(2) bekezdése szerint szá-
molt szabadság, amit a MÁV-ÉVEK program hosszá-
nak kiszámításakor a megfelelő hónapok száma sze-
rinti időtartamhoz naptár szerinti munkanapokban kell 
hozzászámítani. (pl. a 61. életévet betöltött munkavál-
lalónak 23 havi járandóság esetén erre az időtartamra 
járó szabadság mértéke figyelemmel a KSZ. 43.§ 3. be-
kezdésére 62 munkanap /60 munkanap + 2 munkanap/ 
23 hónapra vonatkozó arányos része. ) 

4.2 A MÁV-ESÉLY program 
A MÁV-ESÉLY program konkrét célja a legalább 10 
évi folyamatos MÁV Zrt munkaviszonnyal rendelke-
ző és a munkáltató működésével összefüggő okból fel-
mondással érintett 45. életévét betöltött munkavállalók 
részére munkahely keresésre hosszabb idő (szabadidő) 
biztosítása. 

4.2.1 A MÁV-ESÉLY programban való részvétel fel-
tételei
Az a munkavállaló jogosult a MÁV-ESÉLY program-
ban részt venni, aki egyidejűleg megfelel a következő 
feltételeknek: 
a) A munkáltató működésével összefüggő ok miatt 

munkáltatói felmondással érintett és a munkaerő-pi-
aci szolgálat igénybevételének lehetőségéről írásos 
tájékoztatást kapott, (1.sz. melléklet).

b) 45. életévét betöltötte.
c) Rendelkezik legalább - az utolsó munkaviszony lé-

tesítésétől számított - 10 év egybefüggő folyamatos 
MÁV Zrt. munkaviszonnyal vagy a MÁV Zrt. ál-
tal korábban jogszerűen ilyennek elismert munkavi-
szonnyal. 

d) Aki munkaviszonya alapján a MÁV-ÉVEK prog-
ram feltételeinek nem felel meg. 

e) Korhatár előtti ellátásra, teljes összegű öregségi 
nyugdíjra nem jogosult.

Vállalja, hogy a MÁV-ESÉLY program időtartama 
alatt elhelyezkedése érdekében együttműködik a 
Humánerőforrás gazdálkodási igazgatóság Munka-
erő-gazdálkodás, szervezettel.

f) Nyilatkozott, hogy belép a MÁV-ESÉLY program-
ba (4.sz. melléklet), és a részvételi szándékáról szó-
ló megállapodást (5.sz. melléklet) 5 munkanapon 
belül a munkáltatóval megköti. 

4.2.2 A MÁV-ESÉLY program működésének elvei
a) A MÁV-ESÉLY program kezdő napja a munkáltatói 

felmondásban rögzített felmondási idő kezdőnapja. 
A MÁV-ESÉLY program időtartama alatt – amely 
valamennyi érintett esetében 3 hónap - a munkavál-
laló munkaviszonya fennmarad, de a munkáltatói 
jogkörgyakorlója felmenti a munkavállalót a mun-
kavégzési kötelezettség alól [Mt. 55.§ (1) k) pont] a 
munkahely kereséshez szükséges többlet idő bizto-

sítása céljából. Ezen időtartam alatt a munkavállaló 
a Humánerőforrás gazdálkodási igazgatóság Mun-
kaerő- gazdálkodás szervezettel tartja a kapcsolatot. 

b) A munkavállaló a megállapodás megkötésének idő-
pontjában érvényes - a KSZ. 61. § b) pont szerin-
ti - távolléti díja mértékének megfelelő járandósá-
got kap havonta.

c) A program megkezdését követően orvosi igazolás 
alapján igazolt betegszabadság, illetve keresőképte-
lenség időtartamával a program időtartama nem nö-
velhető. Betegszabadság és táppénz nem jár a kere-
sőképtelenségnek arra a tartamára, amelyre a bizto-
sított a teljes keresetét megkapja. (a kötelező egész-
ségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
tv. 47.§ (2) bek. a) és b) pontjai).

d) A munkahely keresés eredményessége esetén a 
programban résztvevő munkavállaló köteles azon-
nal az illetékes munkáltatói jogkörgyakorlóval és 
humánpartnerével a kapcsolatot felvenni a szüksé-
ges munkaviszonyt érintő intézkedések megtétele 
céljából.

e) Amennyiben a program időtartama alatt a munka-
vállaló a MÁV Zrt.-n belüli, vagy a MÁV-csoportba 
tartozó Társaságnál, vagy a MÁV NOSZTALGIA 
Kft-nél (továbbiakban MÁV-csoport) álláskeresé-
se eredményes lesz, a munkavállaló MÁV-ESÉLY 
programban való részvétele megszűnik, a program-
ból hátralévő időre járó összeg kifizetése nélkül. 

f) A MÁV Zrt.-nél a belső áthelyezés és a mindenkor 
hatályos besorolási utasítás szabályai szerint kerül 
módosításra munkaszerződése. A MÁV–csoportba 
tartozó társaság esetén a munkavállaló munkaviszo-
nya a MÁV Zrt.-nél közös megegyezéssel megszün-
tetésre kerül és a foglalkoztató Társaságnál – vala-
mennyi feltétel teljesülése esetén − a MÁV Zrt.-nél 
eltöltött munkaviszony egyéni vagy kollektív meg-
állapodással elismerésre kerül.

g) Amennyiben a munkavállaló a program időtarta-
ma alatt nem a MÁV-csoportba  tartozó munkálta-
tónál talál állást, a munkavállaló kezdeményezésére 
a MÁV-ESÉLY programban való részvétele közös 
megegyezéssel megszüntetésre kerül a programból 
hátralévő időre járó összeg kifizetése nélkül.

h) A munkahely keresés eredménytelensége esetén a 
meghatározott időtartam letelte előtt 5 munkanappal 
a programban résztvevő munkavállaló köteles az ille-
tékes munkáltatói jogkörgyakorlóval és humánpart-
nerével a kapcsolatot felvenni a szükséges munkavi-
szonyt érintő intézkedések megtétele céljából

i) A MÁV-ESÉLY programban való részvétel a meg-
határozott időtartam elteltével megszűnik. A MÁV-
ESÉLY program utolsó napja egyben az utolsó 
munkában töltött nap is.

j) A felmondási idő a MÁV-ESÉLY program leteltét, 
megszűnését követő napon kezdődik, és a munka-
vállaló munkaviszonya a felmondási idő leteltével 
megszűnik az Mt. és KSZ. szerinti járandóságok 
biztosításával. 
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4.3 Átjárhatóság a MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY 
program között 
Az, a MÁV-ESÉLY programban résztvevő munkavál-
laló, aki a MÁV- ESÉLY program időtartam alatt jogo-
sulttá válik a MÁV-ÉVEK program igénybevételére és 
írásban kérelmezi azt, hogy legkésőbb a MÁV-ESÉLY 
programban töltött ideje 3. hónapja utolsó napján át-
kerüljön a MÁV-ÉVEK programba, átléphet abba,– 
amennyiben a korhatár előtti ellátás, illetve a teljes ösz-
szegű öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzé-
séhez egyáltalán szükséges – a három havi munkavég-
zési kötelezettség alóli felmentésből már felhasznált 
idő és járandóság beszámításával. 
Ilyen  esetben a MÁV-ÉVEK program ideje alatt a 
VBKJ juttatás csak a 90 nap MÁV-ESÉLY prog-
ramban ténylegesen eltöltött idővel csökkentett idő-
tartamára illeti meg a munkavállalót. Az alanyi jo-
gon járó SZÉP Kártya vendéglátás alszámla juttatást 
a MÁV-ESÉLY programban ténylegesen eltöltött na-
pok időtartamával szintén csökkenteni kell. A VBKJ 
juttatás csökkentett időtartamát és a csökkentett ösz-
szegű alanyi jogon járó SZÉP Kártya vendéglátás 
alszámla juttatást a megkötendő MÁV-ÉVEK megál-
lapodásban rögzíteni kell. 

4.4 Képzési támogatás
Azon, foglalkoztatási nehézséggel (a munkáltató mű-
ködésével összefüggő okra, vagy a munkavállaló meg-
változott egészségi állapotára alapított munkáltatói 
felmondásban) érintett munkavállalóknak, akiknek a 
munkáltató nem tud belső átképzéssel végzettségük-
nek, képzettségüknek, szakmai tapasztalatuknak, vagy 
egészségi állapotuknak megfelelő betölthető munka-
kört felajánlani, a munkáltató egy, legfeljebb 6 hó-
nap időtartamú, a munkavállaló által kiválasztott kül-
ső (MÁV Zrt. szervezetén kívüli) képzésben való rész-
vétel lehetőségét biztosítja. A munkaerő-piaci esélyeik 
növelését megcélzó intézkedés képzési költségei leg-
feljebb 200.000 Ft összegben (tanfolyami díj, vizsga-
díj vagy regisztrációs költség) a munkáltatót terhelik. 

4.4.1 A külső képzésben való részvétel feltételei
Az a munkavállaló jogosult a MÁV Zrt. által biztosí-
tott külső képzésben részt venni, aki megfelel a követ-
kező feltételeknek: 
a)  A munkáltató működésével összefüggő ok, vagy a 

munkavállaló megváltozott egészségi állapota miatt 
munkáltatói felmondással érintett és a munkaerő-pi-
aci szolgálat igénybevételének lehetőségéről írásos 
tájékoztatást kapott (1.sz. melléklet). 

b)  a munkáltató nem tud belső átképzéssel megfelelő 
munkakört biztosítani. 

c)  a felmondási idő kezdete előtt nyilatkozik a külső 
képzésben való részvételi szándékáról.

4.4.2 Tájékoztatás, nyilatkoztatás, szabályok
4.4.2.1.Az Operatív HR igazgatóság Külső Képzés- 
és szakmai rendezvényszervezés szervezetének mun-

katársa a felnőttképző intézmények képzéseit igény-
be vevő, érintett munkavállalók számára támogatást 
nyújt az egyéni elképzelések és az induló képzések le-
hetőségeinek összeegyeztetésében. A munkavállaló a 
Külső Képzés- és szakmai rendezvényszervezés szer-
vezete által jóváhagyott képző intézménybe adhatja be 
a jelentkezését.

4.4.2.2 A munkavállaló a választott képző intézmény 
által hitelesített jelentkezési lapját a humánpartner 
számára eljuttatja, aki megküldi a munkáltatóval 
megkötött képzési megállapodással (6. sz. melléklet) 
együtt azt a Külső képzés- és szakmai rendezvényszer-
vezés szervezet számára.
A megkötött szerződések alapján a munkáltató számla 
ellenében közvetlenül a képző intézmény részére utal-
ja a képzés költségeit.

4.4.3 Adójogi vonatkozás
A külső képzésben résztvevőnek a képzés költségének 
MÁV Zrt. általi megfizetésével az összevont adóalap-
ba tartozó jövedelme keletkezik, ami után a jogviszo-
nyának megfelelően kerül elszámolásra az adó és járu-
lék kötelezettségek. 

4.4.4 Egyéb rendelkezések
a) A képzésben való részvétel alatt a megállapodás-

ban rögzített járandóságokon túl, további juttatás 
nem illeti meg a munkavállalót. A képzési időtar-
tam a munkaviszonyt nem érinti, így az nem minő-
sül szolgálati időnek. 

b) A nyugellátást megigénylő munkavállalók menet-
kedvezményeinek további biztosítása érdekében a 
MÁV SZK Zrt. humánszolgáltatás Szervezete iga-
zolást ad ki az érintett munkavállalók részére, mely 
tartalmazza a munkaviszony időtartamát és meg-
szűnésének módját.

c) A MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY programokkal 
kapcsolatos munkáltatói és humánpartneri operatív 
feladatok leírása jelen utasítás 7. számú mellékleté-
ben találhatóak.

5. HIVATKOZÁSOK,  HATÁLYON KÍVÜL 
HELYEZÉSEK 

5.1. Hivatkozások 
-  2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
-  1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási 

nyugellátásról
-  1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészség-

biztosítás ellátásairól
-  203/2009. (IX. 18.) Kormány rendelet a vasúti köz-

lekedés biztonságával összefüggő munkakörö-
ket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott 
egészségügyi követelményekről és az egészségügyi 
vizsgálat rendjéről

-  MÁV Zrt. hatályos Kollektív Szerződése
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-  27/2019. (VI. 07. MÁV Ért. 9.) EVIG sz. utasítás A 
MÁV Zrt. 2019. évi alanyi jogon járó béren kívüli 
javadalmazási rendszer működtetésének és a mun-
káltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés 
folyósításának szabályozásáról

5.2. Hatályon kívül helyezés
45/2017. (VI. 30. MÁV Ért. 16.)  EVIG sz. utasítás az 
Együttműködési megállapodásban rögzített foglalkoz-
tatási feladatok megoldása során alkalmazott eszközök  
(MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY program, képzési tá-
mogatás) végrehajtásáról
32/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.)  EVIG számú elnök-ve-
zérigazgatói utasítás a társadalombiztosítási nyugellá-
tásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény gyakorlati vég-
rehajtásával kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátá-
sára szóló utasítás

6. HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS 

Jelen utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
Jelen utasítás 4.1.2. pontjának h) alpontjában fog-
lalt, MÁV-ÉVEK programhoz kapcsolódó alanyi jogú 
munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészí-
tésre vonatkozó rendelkezés 2019. augusztus 1. napjá-
tól alkalmazandó.
Jelen utasítás rendelkezései az érdekképviseleti szer-
vezetekkel megkötött, a MÁV-ÉVEK programról, a 
MÁV-ESÉLY programról, és a képzési támogatásról 
szóló, mindenkor hatályban lévő együttműködési meg-
állapodás időtartama alatt alkalmazandóak.

7. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

Az utasítás mellékletei az utasítás módosítása, újbóli 
kiadása nélkül is aktualizálhatók, kiegészíthetők, a kar-
bantartásért felelős szervezeti egység által. Az utasítás 
mellékletei csak elektronikusan kerülnek közzétételre. 
Az utasítás hatályos mellékletei a Társaság utasítástá-
rában érhetők el.

1. sz. melléklet: TÁJÉKOZTATÓ (Munkaerő-piaci 
szolgálat működéséről)

2. sz. melléklet: TÁJÉKOZTATÁS a MÁV-ÉVEK 
PROGRAMRÓL munkavállalók ré-
szére és NYILATKOZAT

3. sz. melléklet: MEGÁLLAPODÁS (a MÁV-ÉVEK 
Programban való részvételre)

4. sz. melléklet: TÁJÉKOZTATÁS a MÁV-ESÉLY 
PROGRAMRÓL munkavállalók ré-
szére és NYILATKOZAT

5. sz. melléklet: MEGÁLLAPODÁS (a MÁV-ESÉLY 
Programban való részvételre)

6. sz. melléklet: MEGÁLLAPODÁS Képzési támo-
gatás igénybevételéről

7. sz. melléklet:  A programokkal kapcsolatos mun-
káltatói és humánpartneri operatív 
feladatok leírása

8. sz. melléklet: Folyamatábra

dr. Homolya Róbert  sk.
elnök-vezérigazgató
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29/2020. (II.14.MÁV Ért. 6.)  EVIG sz. utasítás
A MÁV Zrt. tulajdonában lévő vízellátó, szenny- 

és csapadékvíz elvezető és szennyvíztisztító 
rendszerek igénybevételéről

1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA

A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (továbbiakban MÁV Zrt.) tulajdoná-
ban levő víz-, szenny-, és csapadékcsatorna hálózatok 
üzemeltetési rendjének szabályozása.
A MÁV Zrt. vagyonkezelésében, kezelésében, tulajdo-
nában lévő ingatlanok, illetve idegen tulajdonban lévő 
ingatlanok, épületek és építmények vízszolgáltatása, il-
letve víz - és csatorna továbbszolgáltatás ellátásának 
biztosítása tekintetében a feladatok meghatározása.
A MÁV Zrt. vízszolgáltatása (ásott és mélyfuratú ku-
tak útján), illetve a víz- és csatorna továbbszolgáltatá-
sa biztosításához köthető költségek kezelése, tovább-
számlázási feladatok szabályozása.

2.0 HATÁLY-, ÉS FELELŐSSÉG 
MEGHATÁROZÁSA

2.1 Az utasítás hatálya
2.1.1 Az utasítás személyi hatálya
Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt., vala-
mint a MÁV-csoporthoz tartozó társaságok szervezete-
ire, szervezeti egységeire és munkavállalóira, valamint 
azokra a fogyasztókra, akik a MÁV Zrt. tulajdonában 
lévő rendszer, hálózat által biztosított ivóvíz, víz, il-
letve keletkező szennyvíz elvezetés/tárolás szolgál-
tatásokat közvetlenül (ásott, illetve mélyfuratú kutak, 
szennyvízgyűjtő akna használatával) vagy a közműves 
ivóvíz szolgáltatást, illetve közműves szennyvízelve-
zetést közvetetten, a MÁV Zrt. tulajdonában lévő há-
lózaton keresztül, továbbszolgáltatás útján - szerződés 
alapján - igénybe veszik.
Nem terjed ki a személyi hatály azokra az ingatlan 
használókra, bérlőkre, akik a közüzemi szolgáltatóval 
közvetlenül kötött közüzemi szolgáltatási szerződés 
alapján veszik igénybe – a közműszolgáltató hálózatá-
ról – az ivóvíz szolgáltatást, illetve a szennyvíz-elveze-
tés szolgáltatást, azaz a közüzemi szolgáltatás esetük-
ben nem a MÁV Zrt. tulajdonában álló hálózaton ke-
resztül kerül igénybevételre.

2.1.2 Az utasítás tárgyi hatálya
Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed az ipari – és ivóvíz-
ellátás, szenny- és csapadékvíz elvezetés, valamint a 
szennyvíztisztítás vonatkozásában a MÁV Zrt. által 
bérbeadás útján - illetve egyéb, használatot biztosító 
jogcím alapján – hasznosított, továbbá a jogcím nélkül 
használt, fogyasztási helynek minősülő ingatlanokra 
(ideértve az ingatlanrészt, lakást, építményt, épületet, 
annak helyiségét), illetve az idegen tulajdonban álló in-
gatlanokra, létesítményekre mint fogyasztási helyekre 

vonatkozóan, a fogyasztók által igénybevett, a MÁV 
Zrt. tulajdonában álló víz- és csatornahálózat útján biz-
tosított szolgáltatás szabályozására.

2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért 
felelős
Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért az Ingat-
lan üzemeltetési és magasépítményi igazgatóság (a to-
vábbiakban: „INGI”) felelős.

3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

Alapdíj: a víziközmű szolgáltatás rendelkezésre állá-
sáért, a fogyasztásmérő berendezések átfolyási átmérő-
je szerint, a közműszolgáltató által alkalmazott és fel-
számított díj.
Célja: Valamennyi fogyasztó járuljon hozzá a jogsza-
bály alapján állam vagy települési önkormányzat, mint 
ellátásért felelős feladatának minősülő vízszolgálta-
tás, szennyvízelvezetés, illetve az adott településen 
közüzemi szolgáltatást végző társaság által üzemelte-
tett víziközművek fenntartási költségéhez. A jelen uta-
sítás értelmezésében alapdíj a továbbszolgáltatás út-
ján biztosított vízszolgáltatás és szennyvízelvezetéssel 
kapcsolatban a fogyasztók részére meghatározott alap-
díj, mely a közműszolgáltató felé fizetendő alapdíj fo-
gyasztás arányosan felosztott része. A közműszolgál-
tató által meghatározott alapdíj egy hónapra számítva 
kerül megállapításra függetlenül attól, hogy a fogyasz-
tó a szolgáltatást az adott időszakban igénybe vette-e.
Átadási pont: a víziközmű törzshálózat azon része, 
amely beépített mérőberendezés, elzáró szerelvény 
és mintavételi lehetőség útján biztosítja a víziközmű-
rendszer és a MÁV Zrt. víz-, csatorna hálózatának kap-
csolatát, valamint az összekapcsolt víz-, csatornahá-
lózati rendszerek üzemeltetése során az ivóvízátadás, 
- átvétel és a szennyvízátadás, - átvétel mennyiségi és 
minőségi elszámolásának műszaki feltételeit.
Bekötési vízmérő: a felhasználási hely ivóvízhaszná-
latának mérésére szolgáló, az ivóvíz-bekötővezeték 
végpontjára telepített hitelesített mérő.
Bekötővezeték: az ivóvíz-elosztóhálózat és a házi ivó-
vízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között a 
szolgáltatási pontig kiépített, az ivóvíz-törzshálózat ré-
szét képező vezeték a tartozékaival, valamint a beköté-
si vízmérő, amely
- bekötési vízmérő esetében:

- úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú 
beépítésnél az épület külső falsíkjáig,

- önálló vízmérő aknaként kialakított vízméré-
si helyen a bekötési vízmérőt követő elzáró sze-
relvényig, ennek hiányában a bekötési vízmérőt 
követő 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed,

- bekötési vízmérő hiányában, vagy ha a bekötési víz-
mérőt nem önálló műtárgyként kialakított vízmérési 
helyen építették ki, az ivóvíz-törzshálózattól az in-
gatlan határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig 
terjed.
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Bérbeadó: az a szervezeti egység, amely a DHL sze-
rint MÁV Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében, keze-
lésében (illetve birtokában) lévő ingatlanok használatá-
ra bérleti szerződést, valamint a bérleti szerződés meg-
kötésével egyidejűleg a víz - (adott esetben szennyvíz 
gyűjtésre, tárolásra is kiterjedő) szolgáltatási vagy köz-
műves vízszolgáltatásra, közműves szennyvíz elveze-
tésre vonatkozó továbbszolgáltatási szerződést köt, és a 
továbbszolgáltatási szerződés hatálya alatt közreműkö-
dik a szerződés szerinti jogok, kötelezettségek - így pl. 
a szolgáltatásért járó díjak - érvényesítésében. A Bérbe-
adó szervezeti egység jelen utasítás hatályba lépésekor 
a Pályavasúti Területi Igazgatóság Területi Vagyongaz-
dálkodás (a továbbiakban TVG).
Csatlakozási pont: a MÁV Zrt. tulajdonát képező 
víz-, csatornahálózat azon pontja, amelyen keresztül 
a MÁV Zrt. az Üzemeltető szervezete útján a Köz-
műszolgáltatótól átvett szolgáltatást a Fogyasztó ré-
szére átadja.
Fogyasztó: a víz-, csatornahálózat által biztosított szol-
gáltatásba bekapcsolt ingatlan használója, aki a MÁV 
Zrt. hálózatáról a szolgáltatást igénybe veszi, lehet:
– MÁV fogyasztó: a MÁV- csoporthoz tartozó, MÁV 

Zrt. leányvállalata, és annak leányvállalata
– MÁV bérlő: az a természetes vagy jogi személy, 

aki MÁV Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében, 
kezelésében (illetve birtokában) álló ingatlan, ingat-
lanrész, épület illetve annak helyisége(i), építmény 
használatára bérleti szerződést kötött,
– Lakásbérlő 
– Üzleti bérlő

– Idegen fogyasztó: az a természetes vagy jogi sze-
mély, illetve vállalkozás, aki/amely a MÁV Zrt. ér-
dekkörén kívüli ingatlant mint fogyasztási hely vo-
natkozásában, a MÁV Zrt. hálózatáról a (tovább)
szolgáltatást igénybe veszi. 
– Nem lakossági fogyasztó
– Lakossági fogyasztó 

Ivóvíz-törzshálózat: a Vksztv. értelmében olyan, a 
víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely az 
ivóvíz-főnyomóvezetékből, az erre kapcsolt elosztóve-
zetékekből és ezek berendezéseiből áll
Kontingens: a Vksztv. rendelkezései alapján,  - köz-
szolgáltatási szerződéses jogviszony esetében -a fel-
használási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitás, 
melyért a nem lakossági felhasználó a víziközmű-szol-
gáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet 
(Vksztv. 69. §). A nem lakossági felhasználó az adott 
felhasználási helyen a víziközmű-fejlesztési hozzájá-
rulás megfizetésével a megvásárolt közműfejlesztési 
kvóta erejéig válik jogosulttá a szolgáltatás igénybevé-
telére. Mértékegysége m3/nap.
Kontingens (víziközmű fejlesztési hozzájárulás ér-
téke) növekedés: A MÁV Zrt. által a szerződéses jog-
viszony alapján a felhasználási helyre vonatkozóan 
biztosított szolgáltatási kapacitás túllépésének mérté-
ke. Mértékegysége m3/nap

Közműfejlesztési kvóta: víziközmű-szolgáltatásba 
bekapcsolt vagy bekapcsolni kívánt ingatlanhoz a ví-
ziközmű-szolgáltató által a közműfejlesztési hozzájá-
rulás fizetésére kötelezett részére biztosított vagy biz-
tosítandó kapacitás, amelynek mértékegysége: m3/nap.
Közszolgáltatási szerződés: jelen utasítás szerint a 
víziközmű szolgáltatás, mint a vonatkozó jogszabály-
ok értelmében az állam, vagy a települési önkormány-
zat - mint ellátásért felelős - kötelezettségébe tartozó 
közfeladat ellátására a víziközmű-szolgáltatóval kötött 
szerződés.
Közvetített szolgáltatás (továbbszolgáltatás): Ivóvíz 
szolgáltatás esetén,  a fogyasztási hely szerinti telepü-
lésen víziközmű-szolgáltatást végző közműszolgáltató, 
vagy egyéb célú közműtársulás által nyújtott szolgálta-
tás - a MÁV Zrt. főmérőjén és víz-, csatorna hálózatá-
nak használata útján - az igénybevevő személy (termé-
szetes, jogi, illetve jogi személyisséggel nem rendelke-
ző jogalany) mint fogyasztó részére (vízellátás, csator-
názás) történő továbbadása. 
A szennyvízkezelés és elvezetés akkor minősül közve-
tített szolgáltatásnak, ha az igénybevevő személy, mint 
fogyasztó általi használat során, a fogyasztási helyen 
keletkezett szennyvíz a MÁV Zrt. tulajdonában levő 
szennyvíz-vezetékek, gyűjtőmedencék, és tisztítómű-
vek közbeiktatásával kerül a közcsatornába bevezetés-
re.
Közvetített szolgáltatás díja (továbbszolgáltatási 
díj): a MÁV Zrt. által a közműszolgáltatótól vásárolt 
szolgáltatásnak a közvetített szolgáltatás (továbbszol-
gáltatás) biztosításához szükséges - MÁV Zrt. tulajdo-
nában álló víz-, csatornahálózat üzemeltetési díja. A díj 
meghatározására 1. sz. mellékletben foglaltak szerinti 
árképzés szolgál alapul.
Közvetlen szolgáltatás: a MÁV Zrt. által kizárólago-
san a saját tulajdonában és üzemeltetésében lévő háló-
zatával nyújtott szolgáltatás, mely nem közműves ivó- 
és nem közműves szennyvízelvezetés szolgáltatás, ha-
nem jellemzően fúrt vagy ásott kút (illetve szennyvíz-
gyűjtő akna) igénybevételével biztosított. 
Közvetlen szolgáltatás díja: a MÁV Zrt. által törté-
nő vízkitermelés díjának a szolgáltatás biztosításához 
szükséges víz-, csatornahálózat üzemeltetési költsége-
ivel megnövelt díja. A díj mértékének meghatározása 
1. sz. mellékletben foglaltak szerinti árképzés szolgál 
alapul.
Lakásbérlő: A MÁV Zrt. tulajdonában, vagyonkeze-
lésében, kezelésében (illetve kivételes esetben: a bir-
tokában) levő, a Lakás tv. értelmében lakásnak minő-
sülő ingatlant lakásbérleti szerződés alapján használó 
személy.
Lakossági fogyasztó: az a természetes személy, mint 
fogyasztó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevé-
kenység keretében, saját háztartása (ide értve az üdü-
lő vagy hétvégi házat, garázst is) vízellátása, szenny-
vízelvezetése érdekében veszi igénybe a - szolgáltatást. 
Ebbe a körbe tartozik valamennyi társasházi lakás és a 
lakásszövetkezeti lakás fogyasztója is.
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Mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, el-
különített vízhasználat mérésére szolgáló hitelesített 
mérő. Érvényes hitelesítéssel nem rendelkező mérő 
nem tekinthető elszámolási mérőnek. 
Nem lakossági fogyasztó: a Ptk. értelmében vállal-
kozásnak minősülő felhasználó, mely gazdasági tevé-
kenysége végzésének keretében veszi igénybe a szol-
gáltatást, illetve a nem természetes személy más jog-
alany is, jogi személy.
Rezsicsökkentés: a rezsicsökkentések végrehajtásá-
ról szóló 2013. évi LIV. törvény rendelkezései alapján, 
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tör-
vény (Vksztv.) jelenleg 2. § 15. pontjában meghatáro-
zott lakossági felhasználók esetében alkalmazandó díj-
csökkentés, elszámolás.
Szennyvíz-bekötővezeték: a szennyvízgyűjtő-hálózat 
és a házi szennyvízhálózat vagy a csatlakozó szenny-
vízhálózat között a szolgáltatási pontig kiépített, a 
szennyvíz-törzshálózat részét képező vezeték a tartozé-
kaival, amely a felhasználási helyen keletkező szenny-
vizeknek, továbbá egyesített rendszerű csapadék-
víz-elvezetés esetében a csapadékvizeknek a szenny-
víz-törzshálózatba történő bebocsátására szolgál.
Szennyvíz törzshálózat: olyan, a víziközmű-rendszer 
(víz-, csatornarendszer) részét képező hálózat, amely a 
szennyvíz főgyűjtőből, az erre kapcsolt mellékgyűjtők-
ből és ezek berendezéseiből áll.
Üzleti bérlő: az az üzleti tevékenysége körében eljáró, 
önálló jogalanyisággal rendelkező személy, aki/amely 
üzletszerű gazdasági tevékenység végzése céljából in-
gatlan használatára a MÁV Zrt.-vel bérleti szerződést 
kötött.
Talajterhelési díj: A környezetterhelési díjról szó-
ló 2003. évi LXXXIX. törvény - jelenleg - 11. § 14. 
§-ában foglaltak szerinti díjfizetési kötelezettség.

Továbbszolgáltatási (jelen utasítás szerinti közvet-
len szolgáltatás esetében pedig szolgáltatási) szerző-
dés: 
A MÁV Zrt. tulajdonában lévő víz-, szenny-, és csa-
padékcsatorna hálózat útján történő (tovább)szolgálta-
tás biztosítása tárgyában megkötésre kerülő kétoldalú 
megállapodás, mely létrejöhet
- MÁV fogyasztó és a MÁV Zrt. között, 
- MÁV bérlő és a MÁV Zrt. között,
- Idegen fogyasztó és a MÁV Zrt. között.

Üzemeltető: A MÁV Zrt. azon szervezeti egysége, 
amely 
- üzemelteti a MÁV Zrt. tulajdonában lévő víz- és 

csatornahálózatot. 
- a közszolgáltatás igénybevételére közüzemi szol-

gáltatási szerződés kötése során ügyintéző szerve-
zetként a MÁV Zrt. részéről eljár, és a DHL rendel-
kezéseire is figyelemmel ezen szervezet/szervezeti 
egység együttes aláírásra jogosult munkavállalói - a 
MÁV Zrt. képviseletében - a közműszolgáltatóval 
szerződést kötnek,

- a (tovább)szolgáltatási szerződéseket - a DHL ren-
delkezéseire is figyelemmel együttes aláírásra jogo-
sult munkavállalói, mint a MÁV Zrt. képviselői út-
ján - megköti a MÁV Zrt. tulajdonában lévő hálóza-
tot igénybe vevő Idegen fogyasztókkal,

- a MÁV Zrt. és a fogyasztó/MÁV bérlő között kö-
tendő továbbszolgáltatási szerződés előkészítéséhez 
adatot szolgáltat a Bérbeadó részére, amennyiben a 
szolgáltatás igénybevétele bérleményhez kapcso-
lódik. A szolgáltatott adatok helyességéért az Üze-
meltető felel.

- Felügyeli a MÁV Zrt. szervezeteinek fogyasztását 
és kezeli a fogyasztó változásból eredő feladatokat

- biztosítja a szerződésekben foglaltak teljesítését, 
meghatározza a számlázandó mennyiségeket, el-
végzi az üzemeltetéshez, fogyasztáshoz kapcsolódó 
nyilvántartási feladatokat.

Az üzemeltetői tevékenységet a mindenkor hatályos 
SZMSZ-ben meghatározott szervezeti egység (jelenleg 
a Területi ingatlanüzemeltetési és magasépítményi osz-
tály, a továbbiakban TIMO) látja el. 
Az üzemeltetési tevékenység szakmai felügyeletét a 
mindenkor hatályos SZMSZ-ben meghatározott szer-
vezet/szervezeti egység (jelenleg az Ingatlanüzemelte-
tési és magasépítményi igazgatóság) látja el. 

Víziközmű: olyan közcélú vízi létesítmény, amely
a)  település vagy települések közműves ivóvízellátá-

sát, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcso-
lódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -táro-
lást, -szállítást és -elosztást, felhasználási helyek-
re történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a 
tűzivíz biztosítását vagy

b)  a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített 
rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ideért-
ve) a szennyvíz felhasználási helyekről történő ösz-
szegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a keletkező 
szennyvíziszap kezelését és a tisztított szennyvíz 
hasznosítását, elhelyezését szolgálja.

 
Víziközmű szolgáltatás: a Vksztv. értelmében, köz-
szolgáltatási szerződés keretében nyújtott közműves 
ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítás-
sal, továbbá a közműves szennyvízelvezetés és - tisz-
títás, ideértve az egyesített rendszerű csapadékvíz el-
vezetést is.
Víziközmű-szolgáltató: a víziközmű-szolgáltatásról szó-
ló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek vég-
rehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerint 
víziközmű-szolgáltató az a víziközmű-szolgáltatást vég-
ző gazdasági társaság, amely a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) alapján működési 
engedélyt kapott. A Vksztv. szerint, a víziközmű szolgál-
tató az üzemeltetési szerződés hatálya alatt, az ellátási te-
rületen a víziközmű-szolgáltatás nyújtásáról a Vksztv. elő-
írásai szerint gondoskodik; a szolgáltatói felelősség köré-
ben a víziközmű-szolgáltató a rábízott víziközmű-szolgál-
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tatás keretében - a víziközmű-rendszer teljesítő képességé-
nek mértékéig - fogadja a víziközmű-rendszerre rácsatla-
kozni kívánó természetes és jogi személyek, jogi szemé-
lyiség nélküli jogalanyok igényeit, a felhasználóknak ivó-
vizet szolgáltat, elvégzi a felhasználási helyen keletkező 
szennyvizek összegyűjtését, elvezetését és tisztítását.
A MÁV Zrt. nem minősül víziközmű-szolgáltatónak.
Vízterhelési díj: a közcsatornán elvezetett, majd felszíni 
vízbe bocsátott vízterhelő anyag után fizetendő (környe-
zetterhelési) díj, melyet a szennyvíztisztító telepet, illetve a 
közüzemi csatornahálózatot működtető közműszolgáltató 
a terhelés arányában áthárít a szolgáltatást igénybe vevőre

4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA

4.1 A MÁV Zrt. víz-, és csatorna szolgáltatásai és 
azok módjai
4.1.1 Vízellátás
4.1.1.1 közvetlen (azaz nem közműves ivóvíz-szolgál-
tatás továbbadásával, hanem jellemzően fúrt vagy 
ásott kút igénybevételével nyújtott) szolgáltatás ke-
retében, a saját tulajdonú és üzemeltetésű vízellátó 
rendszerek igénybevételével
-  ivóvízellátás (201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 

szerint)
-  nyers-, ipari-, technológiai vízellátás (lakossági cél-

ra nem használható)
-  oltóvíz biztosítása

4.1.1.2 közvetített (azaz továbbszolgáltatással  biztosí-
tott) szolgáltatás keretében, a közüzemi szolgáltatótól 
vásárolt víz átadásával
-  ivóvízellátás
-  nyers-, ipari-, technológiai vízellátás (lakossági cél-

ra nem használható)
-  oltóvíz ellátás

4.1.2 Szennyvízelvezetés
4.1.2.1 közvetlen (azaz nem közműves szennyvízelve-
zetés továbbadásával biztosított) szolgáltatás (kereté-
ben, a saját tulajdonú és üzemeltetésű szennyvíztisztí-
tó rendszer igénybevételével
-  kommunális minőségű szennyvíz
-  ipari minőségű szennyvíz

4.1.2.2 közvetített ( azaz továbbszolgáltatással biztosí-
tott) szolgáltatás keretében, a MÁV Zrt. üzemeltetésé-
ben lévő szennyvízelvezető rendszer igénybevételével
- közműszolgáltató hálózatába
- egyéb hálózatba

4.1.3 Csapadékvíz elvezetése 
-  saját tulajdonú/üzemeltetésű hálózatba
-  közműszolgáltató hálózatába
-   egyéb hálózatba

4.2 A vízellátás, a szennyvízkezelés és elvezetés 
fajtái és eszközei
4.2.1 Vízellátás
4.2.1.1 egyedi vízellátás: 
a vízellátás olyan módja, ahol az adott fogyasztási 
helyhez (ingatlanhoz, épülethez, létesítményhez, stb.)  
külön vízkitermelő, illetve vízellátó berendezés, kút 
vagy kút és vezetékhálózat tartozik. Ilyenek a követ-
kezők:
a.)  ásott kút vedres vízkivétellel
b.)  ásott kút kézi szivattyús vízkivétellel
c.)  ásott kút elektromos szivattyús vízkivétellel
d.)  fúrt kút kézi szivattyús vízkivétellel
e.)  fúrt kút elektromos szivattyús vízkivétellel

4.2.1.2 központos vízellátás: 
A vízellátás olyan módja, ahol egy vízkitermelő beren-
dezéshez, kúthoz tartozó vezetékhálózatról, vagy Köz-
szolgáltatóhoz csatlakoztatott vezetékhálózatról több 
fogyasztási hely, fogyasztó vízellátása történik. Ilye-
nek a következők:
a.)  saját vízellátó rendszerről 
b.)  közműszolgáltatói vízhálózatról
c.)  egyéb hálózatról

4.2.1.3 Szennyvízkezelés és elvezetés
A létesítményekben keletkező szennyvíz kezelésének 
és elszállításának fajtái a következők: 
a.) zárt medencében való gyűjtés és tartálykocsival 

történő rendszeres elszállítás; 
b.) ülepítő medencében való ülepítés és a szennyvíz 

talajban való folyamatos elszikkasztása (oldó me-
dence, biológiai szennyvíztisztító, gyökérzónás 
szikkasztómező, élővíz, árok tartály, stb.);

c.) saját tisztító berendezéssel való tisztítás, majd el-
szikkasztás vagy nyílt árokba való bevezetés;

d.)  közműszolgáltatói hálózatba történő becsatlako-
zással történő elvezetés;

e.)  egyéb csatornahálózatra történő csatlakozással tör-
ténő elvezetés.

4.3 Víz-, csatornaszolgáltatás
4.3.1 A víz-és csatornaszolgáltatás igénybevételének 
feltételei:
4.3.1.1 Szolgáltatási, illetve továbbszolgáltatási szer-
ződés megkötése szükséges a következők szerinti szol-
gáltatások igénybevételéhez:
4.3.1.1.1 Szolgáltatási szerződés megkötése mellett le-
het igénybe venni a közvetlen (azaz nem közműves el-
látás továbbadásával biztosított) szolgáltatást, mely-
nek feltétele, hogy az érintett ingatlant ellátó víz-, csa-
tornarendszer (vízkitermelő és szennyvízkezelő be-
rendezés, vezetékhálózat) rendelkezzék az új igény-
nek megfelelő szabad kapacitással és a szolgáltatás-
hoz szükséges vízminőséggel.
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4.3.1.1.2 Továbbszolgáltatási szerződés megkötésével 
lehet igénybe venni a közvetített szolgáltatást, mely-
nek feltétele:
- hogy a MÁV Zrt. rendelkezzen a közmű, vagy egyéb 

célú szolgáltató által rendelkezésére bocsátott, sza-
bad fogyasztási kerettel (kontingens), melyből figye-
lembe véve a szabad kapacitásokat adhat át keretet.

- Amennyiben a MÁV Zrt. részére nem áll rendelkezés-
re a szükséges fogyasztási keret, a MÁV Zrt. előzetes 
üzemeltetői elbírálás alapján az Üzemeltető kezdemé-
nyezi a közműszolgáltatónál a kontingensemelést.

4.3.1.2 Közműfejlesztési hozzájárulás növelése
Abban az esetben, ha a közműszolgáltató a fogyasztá-
si keret növelését fejlesztési hozzájárulás megfizetésé-
hez köti, úgy ennek, valamint a használattal összefüg-
gésben jelentkező környezetvédelmi és egyéb díjak, il-
letve bírságok költségei a MÁV Zrt. közműhálózatára 
csatlakozni kívánó fogyasztót terhelik, 

4.3.1.2.1 MÁV Zrt. saját fogyasztása esetén: 
 A közműszolgáltató által megállapításra került és meg-
küldött kontingens megváltásról szóló értesítőben sze-
replő adatok helyességét az Üzemeltető felülvizsgálja. 
A felülvizsgált és jóváhagyott kontingens növekmény-
re vonatkozó értesítőt a felülvizsgálat eredményével 
együtt a beruházási költség jóváhagyása érdekében 
megküldi a szakmai felettes szervezet felé. A szakmai 
felettes szervezet az igény felülvizsgálatát követően a 
kifizetés intézése tárgyában továbbítja az Infrastruktúra 
fejlesztési igazgatóság (továbbiakban: IFI) felé. 

4.3.1.2.2 Nem MÁV Zrt. általi fogyasztás esetén: 
A MÁV Zrt. leányvállalatai és Bérlői, továbbá Ide-
gen fogyasztó esetén a várható vízfelhasználás növelé-
sét eredményező beruházás benyújtott dokumentuma-
ként csatolni kell a kontingensnövekedésre vonatkozó 
költségvállalói nyilatkozatot. A MÁV Zrt. által kitöltött 
nyilatkozatot a tervjóváhagyás mellett az IFI adja ki. 
Abban az esetben, ha a kontingensnövekedés egyértel-
műen és bizonyíthatóan a Bérlő általi fogyasztás ered-
ményeképp következik be, a bérleti szerződéssel egyi-
dejűleg megkötött (tovább)szolgáltatási szerződés ren-
delkezései szerint kell eljárni. 
Iránymutatás hiányában a kontingens érték túllépés dí-
jának megfizetése érdekében, a Bérbeadónak a Bérlő 
felé továbbítani kell a szolgáltatói értesítést és a költ-
ségvállaló nyilatkozatot. 
Amennyiben a Bérlő, és a bérlemény használatával kap-
csolatos kontingens megváltási kötelezettségének nem 
tesz eleget, a MÁV Zrt. a kontingens értékét a beruhá-
zási utasítás iránymutatása alapján megváltani köteles. 
Idegen fogyasztó esetén az Üzemeltető szervezet vala-
mennyi releváns, a követelést egyértelműen alátámasz-
tó irat és információ megküldésével a Jogi Főigazga-
tóságot megkeresi jogi eljárás kezdeményezése érde-
kében, a fogyasztói magatartásból keletkezett többlet-
költség megtérítése iránt.

4.3.1.3 A MÁV Zrt. víz-, és csatorna-hálózatára törté-
nő rákötés 
A MÁV Zrt. tulajdonában lévő víz-, és csatorna-háló-
zatára történő rákötés csak tulajdonosi hozzájárulás és 
a MÁV Zrt. által jóváhagyott csatlakozási terv birtoká-
ban lehetséges, akkor, ha kérelmező az utasításban rög-
zített egyéb kötelezettségeinek is eleget tett.
A tulajdonosi hozzájárulás kiadására vonatkozó csatla-
kozási kérelmet az 58/2013. (II.27.) sz. Korm. rendelet 
5. sz. melléklete szerinti műszaki tervvel, annak 4 pél-
dányban történő csatolása mellett, a Bérbeadó felé kell 
benyújtani.
A Bérbeadó a hozzá benyújtásra kerülő csatlakozási 
kérelmet – tervfelülvizsgálatra – az Üzemeltető felé 10 
napon belül továbbítani köteles.
Az Üzemeltetőnek a csatlakozási kérelmet legké-
sőbb a kérelem beérkezését követő 30. napig el kell 
bírálni és erről - a rákötésre vonatkozó feltételek 
megadása mellett - írásbeli értesítést küld a Bérbe-
adó részére. 

Az utasítás hatálybalépést követően a MÁV Zrt. tu-
lajdonában lévő víz- illetve csatorna-hálózatára új 
Idegen fogyasztó nem köthető.

4.3.1.4 Kizárólagosan technológiai célt szolgáló víz-, 
illetve csatornahálózat igénybevétele:
4.3.1.4.1 Technológiai hálózat
Az ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat attól a pont-
tól addig a pontig tekinthető kizárólagosan technoló-
giai célt kiszolgáló hálózatnak, melytől - illetve csa-
torna esetén ameddig - az üzemeltetett hálózat kizáró-
lagosan az adott felhasználó technológiai érdekeit, cél-
jait látja el.

4.3.1.4.2 Az átadási pont 
Ivóvíz vételezés esetén az a pont, ahol a hitelesített víz-
mérő található. Vízmérő hiányában az a pont tekinten-
dő átadási pontnak, mely a törzshálózatról történő le-
csatlakozást követően kizárólagosan az alkalmazott 
technológiát szolgálja.

4.3.1.4.3 Átvételi pont
Szennyvízcsatorna igénybevétele esetén az átvételi 
pontnak az a pont tekinthető, melytől kezdve a szenny-
víz törzshálózat már nem csak a technológiai célt szol-
gálja ki. Az átadási ponton biztosítani kell a szennyvíz 
mintavétel lehetőségét.

4.3.1.4.4 Áttételes bebocsátási pont
Áttételes bebocsátás esetén a bebocsátási pont a szenny-
víz szállító járműből történő átszivattyúzási (tartályürí-
tési) pont tekinthető átadási pontnak.

4.3.1.4.5 Kizárólag technológiai vezeték üzemeltetése
A kizárólagosan technológiai vezetékek üzemeltetési 
feladatainak ellátása az adott technológiát igénybe ve-
vővel kötött megállapodás alapján történik. 
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4.3.1.5 Fogyasztó változása az idegen ingatlanon tör-
ténő továbbszolgáltatás esetén: 
4.3.1.5.1 Idegen fogyasztó elhalálozása
A szerződés alapján fogyasztónak minősülő Idegen fo-
gyasztó elhalálozása esetén a víz, illetve csatorna to-
vábbszolgáltatás tárgyában kötött szerződés megszűnik 
(kivéve, ha a felek között létrejött szerződés ettől elté-
rően rendelkezik). 
Az Üzemeltető a szerződéses Idegen fogyasztó elha-
lálozásának tudomására jutását követően kezdeménye-
zi a fogyasztási helyet jogszerűen használó személlyel 
a (tovább)szolgáltatásra vonatkozó szerződés megköté-
sét. Amennyiben a fogyasztó továbbszolgáltatási szer-
ződést nem kíván kötni/nem köt Társaságunkkal, úgy 
a vízszolgáltatás közvetítését, továbbadását  az adott 
fogyasztási hely vonatkozásában meg kell szüntetni 
(azaz a vezetéket műszakilag lezárni).
Amennyiben a fogyasztási hely lakás, és a szerződés 
szerinti fogyasztó halálát követően a lakásban maradó, 
a (tovább)szolgáltatást a fogyasztó halálát követően is 
igénybe vevő személy a fogyasztási hely szerinti ingat-
lannak nem tulajdonosa, illetve nem jogszerű használó-
ja, úgy a (tovább)szolgáltatási szerződést amennyiben 
az elhunyt fogyasztó a lakás tulajdonosa volt, a tulaj-
donjog okirati valószínűsítését követően az új tulajdo-
nossal, több tulajdonos esetén a tulajdonostársak által 
is jóváhagyottan a költségviselést vállaló, új fogyasztó-
val kell megkötni. 
A szerződés szerinti fogyasztó elhalálozására vonatko-
zó bejelentés elmaradása esetén, a fogyasztó halálának 
tudomásra jutását követően az Üzemeltető szervezet-
nek a területileg illetékes nyilvántartó hatóság felé inté-
zett adatszolgáltatási megkereséssel - az adatigénylés-
re jogosultság okirati bizonyításával, így a felek között 
létrejött írásbeli szerződés csatolásával - meg kell győ-
ződnie a szerződő fél (azaz az érintett fogyasztási he-
lyen a MÁV Zrt. által nyilvántartott, a szerződés sze-
rinti fogyasztó) haláláról. 

4.3.1.5.2 Fogyasztás felhagyása
Ha az Idegen fogyasztó a fogyasztási helyen a víz, csa-
torna szolgáltatás igénybevételével felhagy, a fogyasztá-
si hely tekintetében mindaddig felel a (tovább)szolgál-
tatási szerződésben foglaltak teljesítéséért, amíg a fe-
lek között létrejött szerződés jogszerűen megszüntetését 
követően, ennek következményeként megszűnésre nem 
kerül (pl. felmondási idő elteltével, közös megegyezés 
esetén felek megállapodása szerinti időpontban). 
Amennyiben a Fogyasztó elhalálozását (4.3.1.5.1. al-
pont) követően a fogyasztási hely szerinti ingatlan te-
kintetében (tovább)szolgáltatási szerződés új fogyasz-
tóval valamely releváns körülmény miatt – pl. új fo-
gyasztó nem fellelhető – nem kerül megkötésre, úgy a 
fogyasztási helyet felhagyottnak kell tekinteni, és le-
hetőség szerint a (tovább)szolgáltatás megszüntetésé-
ről fizikai módon (vezeték el/lezárásával, amennyiben 
az műszakilag megoldható) is gondoskodni kell, mely 
feladatot az Üzemeltető végzi. 

4.3.1.5.3 Idegen fogyasztónál bekövetkező változás
Az Idegen fogyasztó személyében történő változás esetén 
az Üzemeltető az írásban történt bejelentés kézhezvételét 
követő 15 napon belül helyszíni ellenőrzést tart és jegy-
zőkönyvben (fényképekkel dokumentáltan) rögzíti a fo-
gyasztásmérő berendezés állását, és a mérőberendezés, il-
letve a leszerelést megakadályozó jogi zár (plomba) álla-
potát. Az aktuális, alkalmazott továbbszolgáltatási szer-
ződés rendelkezése szerint, a Fogyasztónak az ingatlanon 
fennálló tulajdonjoga megszűnése esetén, az ingatlan új 
tulajdonosa általi birtokbavétellel – minden egyéb jog-
nyilatkozat, cselekmény nélkül – a szerződés megszűnik. 
Ilyen esetben nincs tehát szükség a szerződés felek álta-
li megszüntetésére, hanem az említett időpontban a szer-
ződés megszűnik. A Fogyasztóval kötött szerződés ren-
delkezéseit minden esetben e tekintetben vizsgálni szük-
séges. Amennyiben nem a tulajdonos a szerződés szerinti 
Fogyasztó, illetve az említett rendelkezést felek szerződé-
se nem tartalmazza, úgy a következők szerint kell eljárni.
Az Idegen fogyasztó személyében bekövetkező válto-
zás esetén a továbbszolgáltatásra kötött írásbeli szer-
ződés jogszerű megszűntetése szükséges, felek közös 
megegyezésével, vagy a szerződésben rögzítettek sze-
rint, valamely fél által gyakorolt felmondással. Új Fo-
gyasztóval szerződést kötni csak az előbbiekben meg-
határozottak szerint, a jogszerűen megszüntetett - koráb-
bi Fogyasztóval kötött - szerződés megszűnésének idő-
pontját követő hatállyal lehet. Az Üzemeltető tájékoz-
tatja az új Idegen fogyasztót a továbbszolgáltatási fel-
tételekről és a szerződés megkötésének kötelezettségé-
ről. A jegyzőkönyvet az új Fogyasztóval is alá kell írat-
ni. A jegyzőkönyven tartalmaznia kell: az új Fogyasz-
tó nevét, a fogyasztási hely címét, az átadás időpontját, 
a vízmérő gyári számát, állását, a hatósági zár (plomba) 
sértetlenségét. Mérő hiányában, vagy nem hiteles mérő 
esetén írásban nyilatkoztatni kell a Fogyasztót az ingat-
lant használó személyek számáról, az ingatlan jellegé-
ről, a használat módjáról (pl. lakás céljára vagy gazda-
sági tevékenységről végzésére), és a vízvételezési helye 
számáról és módjáról (pl. lakás, kerti csap).

4.3.1.5.4 Helyszíni ellenőrzés megtagadása
Amennyiben a fogyasztási helyen - a fogyasztó szemé-
lyében bekövetkezett változás bejelentését követően - az 
előzetes írásbeli felszólítás ellenére a helyszíni ellenőr-
zést az új Fogyasztó vagy képviselője/meghatalmazottja 
akadályozza, és a továbbszolgáltatási szerződést (a ko-
rábbi fogyasztóval kötött szerződés megszűnését köve-
tően) nem köti meg, a (tovább)szolgáltatást a települési 
önkormányzat jegyzőjének értesítése és az ÁNTSZ jó-
váhagyási záradéka mellett a 4.6.4.2. pontjában megha-
tározott feltételek teljesülése mellett meg kell szüntetni.

4.3.2 Közüzemi víz-, és csatornahálózatokra való csat-
lakozás szabályai:
A MÁV Zrt. tulajdonában, vagyonkezelésében, ke-
zelésében (birtokában lévő) - a továbbiakban: „MÁV 
Zrt. rendelkezésében lévő” - ingatlanok közüzemi víz- 
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és csatornahálózatokra való csatlakozását, az adott 
víziközműre vonatkozó jogszabályok, szabályozások 
alapján a MÁV Zrt. illetékes szervezete/szervezeti egy-
sége intézi a víziközmű tulajdonosánál, illetve üzemel-
tetőjénél eljárva, a következők szerint:

4.3.2.1 A vízi-közműszolgáltatás igénybevételére vo-
natkozó szerződés
A víziközmű-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
közüzemi szolgáltatási szerződés a MÁV Zrt., mint fo-
gyasztó és a közműszolgáltató között jön létre. A MÁV 
Zrt.-t a Pályavasúti Területi Igazgatóságok együttes 
aláírási joggal rendelkező munkavállalói képviselik a 
szerződéskötés során.

4.3.2.2 Bérlő általi mellékmérő saját nevére íratása
MÁV Zrt. rendelkezésében lévő, fő- vagy mellékvíz-
mérő órával rendelkező ingatlan esetében az ingatla-
nok bérlői a bérleti szerződésben rögzített szerint kez-
deményezheti, illetve a bérleti szerződésben foglalt 
rendelkezés szerint intézkedik a vízmérő saját nevé-
re történő átírása iránt. Ebben az esetben a bérlő köz-
vetlenül a közműszolgáltatóval köt közüzemi szolgál-
tatási szerződést, melynek értelmében a közműszol-
gáltató a szolgáltatási díjat is közvetlenül bérlő felé 
számlázza. 

4.3.2.3 A Bérlő közvetlen csatlakozási lehetősége a 
Víziközmű hálózathoz
Az Üzemeltető hozzájárulásával az ingatlan bérlője 
mellékvízmérő beépítéssel is csatlakozhat a közmű-
szolgáltató közműhálózatára, de ennek kérelmezésé-
hez előzetesen be kell szerezni a MÁV Zrt. hozzájá-
rulását. A MÁV Zrt. tulajdonosi hozzájárulásának ki-
adására vonatkozó kérelmet a Bérbeadó felé kell be-
nyújtani, aki azt az Üzemeltető szakmai jóváhagyását 
követően a beérkezést követő 60 napon belül elbírál-
ja. Ebben az esetben is közvetlen jogviszony (közüze-
mi szolgáltatási szerződés) jön létre a MÁV fogyasztó/
MÁV bérlő és a közműszolgáltató között. Amennyiben 
a víz, csatornaszolgáltatás biztosítása tekintetében fen-
tiek alapján a bérleti szerződés módosítása szükséges, 
úgy a Bérbeadó intézkedik a közös megegyezéssel tör-
ténő szerződésmódosítás iránt. 

4.3.2.4 Kerti csapok vízhasználata:
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szó-
ló 58/2013.  (II. 27.) Korm. rendelet alapján, locsolási 
kedvezményt csak lakossági fogyasztó vehet igénybe.

Lakásbérlő részéről az alábbi lehetőség alkalmazható:
– Közvetített szolgáltatás esetén
– Közműszolgáltatóval történő szerződéskötés elkü-

lönített locsolási mellékmérőhöz kapcsolódó szer-
ződéssel.

– Közvetlen szolgáltatás esetén

– locsolási célú hitelesített mérő esetén a mérő ál-
tal mért fogyasztás kerül kiszámlázásra, mely 
után csatornadíj nem kerül felszámolásra

– hitelesített mérő hiányában a kedvezmény nem 
vehető igénybe 

4.3.2.4 Szakági véleményezés
A MÁV Zrt. tulajdonában álló lakások értékesítésének 
előkészítése során, vizsgálni szükséges az érintett in-
gatlan MÁV Zrt. víz és csatornahálózatáról való fizi-
kai leválasztását, továbbá e körben intézkedési javas-
latot kell tenni a leválasztási lehetőség módjáról és an-
nak határidejéről. Amennyiben a leválasztás műszaki-
lag nem kivitelezhető, a lakás értékesítéséhez az Üze-
meltető műszaki okból nem járulhat hozzá.  

4.3.3 Fogyasztás elszámolása:
A MÁV Zrt. tulajdonában lévő vízhálózatba bekötött, 
MÁV Zrt. rendelkezésében lévő ingatlanok bérlői, il-
letve idegen ingatlanok tulajdonosai általi fogyasztást 
az ingatlanokon fogyasztott vízmennyiséget elsősor-
ban hitelesített vízmérővel – ha erre nincs lehetőség, 
akkor átalányban meghatározva, vagy százalékos meg-
osztással – kell meghatározni, a következők figyelem-
bevételével:

4.3.3.1 Méréssel:
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény alapján: 
Amikor a fogyasztásmérő által biztosított mérési ered-
mény az elfogyasztott vízmennyiség tanúsítása céljá-
ból a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének meg-
állapítása végett kerül felhasználásra, a mérési felada-
tot annak elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel 
vagy használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel 
kell végezni.
Hitelesnek azt a mérőeszközt kell tekinteni, amelyet a 
mérésügyi szerv hitelesített.
Mellékvízmérő hitelessége a hitelesítés évétől - nem 
pedig a felszereléstől - számított nyolcadik év végén 
jár le (127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet rendelkezése 
alapján).

Az elszámolási mellékmérők felszerelési kötelezett-
sége:

4.3.3.1.1 MÁV fogyasztók esetében:
MÁV Zrt. leányvállalata által megvalósított beruházás 
vagy új mérő felszerelése esetén a mérőhely kialakítása 
és mérők hitelesítése a Fogyasztó feladata. 

4.3.3.1.2 MÁV bérlők esetében:
a.)  A MÁV Zrt. feladata az általa végzett bérlemény 

felújítás, illetve új bérlemény létesítése esetén a mé-
rőhelyek kialakítása, a mérő felszerelése.

b.)  A bérlő feladata bérelt ingatlanok, lakások esetén:
– a mérőhely kialakítása, a mérő felszerelése 
– a mérő hitelesítése
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– a Bérlő által megvalósított, a felek által megálla-
podásban rögzített beruházás esetén a mérőhely 
kialakítása és mérők felszerelése.

4.3.3.1.3 Fogyasztásmérő beépítése
Fogyasztásmérő csak az Üzemeltető kivitelezésében, 
vagy annak szakfelügyelete mellett építhető be, vagy 
cserélhető ki. A fogyasztásmérő beépítésénél vagy 
cseréjénél az Üzemeltető a mérő csatlakozási pontja-
it hatósági zár felszerelése mellett rögzíti. A mérő fel-
szerelését vagy cseréjét az Üzemeltető jegyzőköny-
vezi.

4.3.3.1.4 Idegen fogyasztó esetében:
Idegen fogyasztó esetében a mérőhelyek kialakítása és 
a mérők hitelesítése a Fogyasztó kötelessége, melyet 
a fogyasztóval kötött továbbszolgáltatási szerződésben 
kell rögzíteni.. 

4.3.3.1.5 Vízmérők hitelesítése
A 4.3.3.1.1; 4.3.3.1.2.b; 4.3.3.1.4. pontokban rögzített 
vízmérők hitelesítése a Fogyasztó költségére:
- Üzemeltető kivitelezésében, vagy 
- Üzemeltető szakfelügyelete mellett végezhető.

4.3.3.1.6 Lejárt hitelességű vízmérő esetén 
-  a hitelesítés lejártát követő 6 hónapon belül a fo-

gyasztó a hitelesség lejártát megelőző 3 havi átlag-
fogyasztás alapján számított díjat köteles a szolgál-
tatásért fizetni. 

-  Amennyiben a hitelesítés lejártának ideje megha-
ladja a 6 hónapot, abban az esetben – az állami tu-
lajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért, illető-
leg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű hasz-
nálatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999 (XII. 28.) 
KHVM rendelet alapján, átalánydíjjal –átalányfo-
gyasztást kell számolni. 

A számlázási mód változás és az átalány érték megál-
lapítása és az IKSZR rendszerben történő beállítása az 
Üzemeltető feladatkörébe tartozik. A számlázási mód 
változtatásáról, annak okáról és a megállapított új áta-
lánydíj értékéről az Üzemeltető köteles Bérbeadót ér-
tesíteni. A Bérbeadónak a bérleti szerződésben foglalt 
rendelkezésekre is figyelemmel, igazolt módon (köny-
velt küldeményben, tértivevényes levélben) értesíte-
ni kell a Bérlőt az elszámolás változásáról. Idegen tu-
lajdonú fogyasztási hely esetén a tértivevényes külde-
ményben történő tájékoztatás kötelezettsége az Üze-
meltetőt terheli. 

4.3.3.2 Átalány mennyiség meghatározással:
4.3.3.2.1 MÁV Zrt. rendelkezésében álló ingatlanok 
esetében:
 A MÁV Zrt. rendelkezésében levő lakások bérlői ese-
tében az átalány mennyiséget (fogyasztás) az Üze-
meltetőnek a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet, az 
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. sz. melléklete és 

az MSZ 10158/1-82 szabvány szerinti előírások alap-
ján kell kiszámítani, és az IKSZR rendszerben rögzíte-
ni, melynek felülvizsgálatához a Bérbeadónak minden 
év szeptember 30-ig nyilatkoztatnia kell a Bérlőt és a 
nyilatkozatokat megküldeni az Üzemeltető részére. A 
Bérlő ezirányú nyilatkozattételi kötelezettségét a bérle-
ti szerződésekben szerepeltetni kell.
Az Üzemeltető a lakásvizsgálati jegyzőkönyvben rög-
zített adatok alapján a közüzemi szerződésben megha-
tározott fogyasztási adatokat aktualizálja és megküldi a 
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági üzletág Be-
jövő számla könyvelés részére.

4.3.3.2.2 Nem MÁV Zrt. rendelkezésében álló ingat-
lanok esetében:
Nem a MÁV Zrt. rendelkezésében álló ingatlanok ese-
tében az átalánydíj mértékét  az 1. sz. melléklet, illetve 
az MSZ 10158/1-82 szabvány szerint kell az átalány-
mennyiségek felülvizsgálatához az Üzemeltetőnek ki-
számítani és az IKSZR rendszerben rögzíteni.
- Lakás esetén:
 A lakásban lakók bizonyítható számát a szerződést kötő 

szervezet köteles a lakástulajdonostól bekérni, helyszí-
ni ellenőrzés esetén azt jegyzőkönyvben rögzíteni. 

- Nem lakás esetén
 Az Üzemeltető az ingatlan tulajdonosától/a fo-

gyasztási helyen gazdasági tevékenységet folyta-
tó vállalkozás vezető tisztségviselőjétől köteles be-
kérni a telephelyen végzett tevékenységet, a telep-
helyen dolgozó személyek számát, kerti csap, vagy            
udvari kifolyó meglétét. Helyszíni ellenőrzés esetén 
a fenti adatokat jegyzőkönyvben rögzíteni, 

4.3.3.2.3 Nem lakossági felhasználók esetében
Nem lakossági felhasználók esetében az általuk vég-
zett tevékenység figyelembevételével történik az áta-
lány mennyiség meghatározása. Az átalány-mennyi-
ségek kiszámításához szükséges adatokat a Bérbeadó/
Üzemeltető évenként egyszer köteles a Fogyasztótól 
bekérni és a számlázáshoz rögzített kondíciókat aktu-
alizálni.
A Bérbeadó az általa megkötött közüzemi szerződés-
ben meghatározott fogyasztási adatokat aktualizálja, 
frissített adatot szolgáltat az Üzemeltető felé, aki min-
den év november 15-ig a módosításokat rögzíti az SAP 
RE-FX rendszerében..

4.3.3.3 Műszaki becsléssel:
Műszaki becsléssel kell meghatározni a fogyasztott 
vízmennyiséget a mérőóra meghibásodása, csővezeték 
sérülés, vagy egyéb nem várt esemény bekövetkezte-
kor, a következők szerint:
- Előző év azonos időszakának fogyasztása alapján.
- A 4.3.3.2.1 pont alapján 

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén az 
Üzemeltető helyszíni jegyzőkönyvet vesz fel az ese-
mény helyéről és bekövetkeztéről. A felvett jegyző-
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könyv alapján elvégzi az SAP RE-FX modulban a 
számlázás módosításához szükséges beállítást.

4.3.3.4 Százalékos megosztással:
Százalékos megosztást kell alkalmazni a nem lakossági 
célú, méretlen fogyasztások esetében, (3. számú mel-
léklet).) A Bérbeadó részéről az Üzemeltető közremű-
ködésével a Fogyasztók egyidejű részvétele és egybe-
hangzó megegyezése mellett kell a megosztás arányára 
vonatkozó egyeztetést lefolytatni. A Fogyasztók általi 
megegyezésről a helyszínen minden érintett Fogyasz-
tó által elfogadott és aláírt jegyzőkönyvet kell felvenni, 
mely alapján az IKSZR rendszerben a számlázási ará-
nyok az Üzemeltető részéről beállításra kerülnek.

4.3.4 Kerti csapok vízhasználatának elszámolása
4.3.4.1 Egyetlen fogyasztó esetén
Amennyiben a kert kizárólagosan egyetlen Fogyasztó 
használatában van, a vízfogyasztását az 1. sz. melléklet 
alapján kell elszámolni.

4.3.4.2 több fogyasztó esetén
Amennyiben a kertet több fogyasztó használja, a víz-
fogyasztás megállapítása céljából az 4.3.3.2.1 pontban 
rögzítettek alapján a Bérbeadónak/illetékes egyéb szer-
vezetnek megosztási jegyzőkönyvet kell készíteni és a 
fogyasztást ennek alapján kell elszámolni.

4.3.4.3 csatornadíj számlázása locsolási mellékmérő 
hiányában
Elkülönített locsolási mellékmérő hiányában a rezsi-
csökkentések végrehajtásáról szóló törvény (2013. évi 
LIV tv.) hatálya alatt az aktuális lakossági díjszabást 
kell alkalmazni. A Közműszolgáltató által kiszámlázott 
csatornadíjat ebben az esetben tovább kell számlázni. 

4.3.4.4 Fogyasztók elzárkózása az együttműködéstől
Amennyiben a fogyasztók együttműködési készségé-
nek hiányában nem lehetséges a kerti csap fogyasztását 
a használók között megosztani, abban az esetben a ker-
ti vízvételi lehetőséget meg kell szüntetni. A kerti csap 
megszüntetésére a fogyasztók írásbeli értesítésétől szá-
mított 15. nap után lehet intézkedést tenni. 

4.3.5 Évközi változás esetén 
4.3.5.1 üzemeltető értesítése az évközi változásról
Bérbeadó köteles a változás beálltáról felvett jegyző-
könyvet a fogyasztásváltozás beállításához szükséges 
releváns adatok megadása mellett 8 munkanapon belül 
megküldeni az Üzemeltető felé.

4.3.5.2 változás rendszerbe történő feltöltése
Üzemeltető köteles a Bérbeadótól, vagy az idegen fo-
gyasztótól beérkezett változás értesítő alapján a szám-
lázás nyilvántartó (IKSZR, RE-FX) rendszerbe a válto-
zást a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül fel-
tölteni és a feltöltést követően ennek tényéről a Bérbe-
adót értesíteni.

4.3.6 Az ivóvíz minősége 
Amennyiben a MÁV Zrt. tulajdonában és üzemelteté-
sében lévő ivóvíz-hálózatban a víz minősége nem fe-
lel meg az ivóvíz minőségi követelményeiről és az el-
lenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. ren-
delet, az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményei-
nek, akkor a következő intézkedéseket kell tenni:
– Amennyiben a víz nem ivóvíz minőségű a vízminő-

ség romlásra vonatkozó fogyasztói bejelentést vagy 
üzemeltetői észlelést követően az Üzemeltetőnek ha-
ladéktalanul és dokumentáltan értesíteni kell a Fo-
gyasztókat és egyben a folyamatosan, 24 órát meg-
haladó szolgáltatás minőségromlás illetve a szolgál-
tatás szüneteltetése esetén az Üzemeltető a lakossági 
fogyasztók részére - az átmeneti időszakban - a víz-
vételi lehetőséget egyéb módon biztosítja (pl. tartály-
kocsis vízkiszállítás, zacskós vagy palackozott víz, 
150 m-en belüli vízvételi hely biztosítása)

- A víz bakteriológiai szennyeződése esetén az Üze-
meltetőnek azonnali fertőtlenítést kell végeztetni. 

-  A víz kémiai szennyeződése esetén – amennyiben 
a vízminőség gazdaságosan nem javítható – a MÁV 
Zrt. és a fogyasztók közötti szolgáltatási szerződés-
ben szereplő szolgáltatásra kerülő vízminőségi fel-
tételeket az új méréséi eredmények alapján módosí-
tani kell.

- A vízminőség kémiai vagy bakteriológiai szennye-
ződése okozta vízminőség romlás esetén az Üze-
meltető az észleléstől számított 2 órán belül köteles 
a Bérbeadót, Idegen fogyasztót tájékoztatni.  

4.3.7 Szennyvíz mennyiség meghatározása:
4.3.7.1 Kizárólag továbbszolgáltatás esetén
A csatornahasználatnál figyelembe vett szennyvíz-
mennyiség meghatározását,
a MÁV Zrt. víz-, és csatornahálózatába bekötött ingat-
lanon felhasznált teljes vízmennyiség alapján kell ki-
számolni, a mért vízfogyasztás, illetve a vízfelhaszná-
lási megosztási jegyzőkönyvekben rögzített arányok fi-
gyelembevételével.

4.3.7.2 Közszolgáltatáson kívül beszerzett szolgáltatás
Közszolgáltatáson kívül beszerzett (fúrt illetve ásott 
kút), illetve egyéb (csapadékvíz) vízvételezés során ke-
letkező csatornába továbbított szennyvíz esetén:
A keletkezett szennyvíz Közszolgáltató részére történő 
átadási pontján a 2011. évi CCIX törvény rendelkezé-
se értelmében szennyvíz átfolyás mérőt kell beépíteni.
A közszolgáltató által számlázott szennyvízköltség az 
integrált közmű számlakezelési rendszerben (a továb-
biakban: IKSZR) rögzített felosztás alapján kerül to-
vábbszámlázásra az SAP SD moduljában.

4.3.7.3 MÁV Zrt. által történő szennyvízszállítás esetén
Amennyiben a szennyvízszippantással érintett szenny-
víz tárolóból a MÁV Zrt. szállítja el a szennyvizet, a 
szennyvíz díjat a víz- és csatornadíjnak a lakások és a 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthá-
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rításáról szóló 18/1990 (I. 31.) MT rendelet előírása sze-
rint a Bérlő és a Bérbeadó közötti megállapodásban kell 
rögzíteni. A szippantási tevékenység végzésével kapcso-
latosan keletkező költségeket az ivóvíz felhasználás ará-
nyában kell megosztani és a Fogyasztó felé kiszámlázni.
A szippantási feladatokat ellátó közszolgáltató, ennek 
hiányában a szippantást végző Vállalkozó által számlá-
zott szennyvízszállítási költség az Üzemeltető részéről 
az integrált közmű számlakezelési rendszerben (a to-
vábbiakban: IKSZR) rögzített felosztásra, majd szám-
lázási beállításra átadásra kerül a Bérbeadó részére. A 
költségfelosztás alapján kerül a szippantási költség to-
vábbszámlázásra az SAP SD moduljában.

4.3.8 A csapadékvíz mennyiség meghatározása:
A bekötni kívánt területre egy év alatt lehullott csapa-
dékvíznek – az utolsó tíz év átlagából számított – meny-
nyisége alapján kell meghatározni.

4.4  A továbbszolgáltatási, szolgáltatási  díjak
A Ptk. értelmében a szerződéssel kikötött szolgáltatá-
sért ellenszolgáltatás jár, melyből következőleg a MÁV 
fogyasztók, MÁV bérlők, Idegen fogyasztók a MÁV 
Zrt. tulajdonában lévő vezetékek használatáért kötele-
sek díjat fizetni. 
A MÁV Zrt. vízellátási és szennyvízkezelési tovább-
szolgáltatásának díját – a IV. fejezetben foglalt csopor-
tosítások alapján – az alábbiak szerint kell megállapí-
tani:

4.4.1 A MÁV Zrt. tulajdonában álló, saját üzemelteté-
sű vízellátó és szennyvízelvezető rendszerek díjazása
A MÁV Zrt. tulajdonában álló vízellátó és szennyvíz-
elvezető rendszerek esetén a  (tovább)szolgáltatás díja 
(azaz a MÁV Zrt. tulajdonában álló vezetékhálózat 
igénybevételéért fizetendő díj) az előző év ténylegesen 
felmerült költségei alapján kerül meghatározásra.
A következő 12 hónapban alkalmazandó díjakat az 
Üzemeltetési feladatokat ellátó szervezet szakmai fel-
ügyeletét ellátó igazgatóság a Pályavasúti kontrolling 
szervezettel történő egyeztetést követően jelen Uta-
sításban meghatározott kalkulációk alkalmazásával 
évenként a 1. számú melléklet szerint köteles kiszá-
mítani és annak a MÁV Értesítőben való közzétételé-
ről legkésőbb minden év június 01-ig gondoskodni.  A 
közzé tett díjat közzététel évének június 1. napjától kell 
alkalmazni. Az új díjtáblázat közzétételéig az érvény-
ben levő díjtételeket kell alkalmazni. A továbbszolgál-
tatási díj számlázása a fogyasztóval kötött továbbszol-
gáltatási szerződés alapján történik.

4.4.2 Alapdíj értékének megállapítása
4.4.2.1 Közszolgáltatói hálózat esetén a csatlakozási 
pont a víz esetén az elszámolási fővízmérő, csatorna 
esetén az átadási pont helye.
A MÁV Zrt. vezetéke lakossági és ipari célú felhaszná-
lókat lát el, a továbbszámlázott alapdíj az alábbiak sze-
rint számlázandó:

A Közszolgáltató által az adott mérési pontra alkalma-
zott alapdíj Fogyasztók közötti felosztása a Fogyasz-
tók fogyasztási adatai alapján, azok arányában kerül-
nek meghatározásra. 
Új fogyasztó év közbeni belépése esetén a Közszolgál-
tatói alapdíjat a Fogyasztó részére becsült fogyasztás 
arányában kell figyelembe venni és a költségfelosztást 
elvégezni.

4.4.2.2 Alapdíjcsökkentés lehetősége
Azokon a szolgáltatási helyeken, ahol a víz tovább-
szolgáltatás esetén a vízbekötéskor érvényes fogyasz-
tási adatok tekintetében jelentős változás állt be - mely-
ből kifolyólag a fogyasztót aránytalanul magas alapdíj 
fizetési kötelezettség terhelné - csökkentett alapdíjat 
kell megállapítani. Az alapdíj csökkentés mértékét az 
Üzemeltetőnek a helyi víziközmű-szolgáltató által al-
kalmazott szolgáltatási alapdíjtételek alapján kell meg-
állapítania és az IKSZR és az SAP/RE-FX rendszer-
ben átvezetnie.

4.4.3 A MÁV Zrt. hálózatától független, vagy közvetí-
tett szolgáltatást nem tartalmazó közüzemi szolgáltatás
4.4.3.1 Egy Bérlő esetén
Amennyiben a vízszolgáltatást egy Bérlő veszi igény-
be, a fogyasztásmérőnek a Bérő  nevén kell szerepel-
nie, a nevére történő átírásra vonatkozóan a bérleti 
szerződésben rendelkezni kell.  

4.4.3.2 Több Fogyasztó esetén
A MÁV Zrt. víz-csatornahálózatától független, de MÁV 
Zrt. nevén szereplő elszámolási mérő esetén a közüzemi 
szolgáltatás esetében a felszámítható díj a területileg il-
letékes Víziközmű Szolgáltató által a települési önkor-
mányzattal egyetértésben kerül meghatározásra. 
Nem lakossági fogyasztók esetében a továbbszámlázás 
a MÁV Zrt-nek felszámított egységár szerint történik. 
MÁV Zrt. a lakossági fogyasztók esetében – függetle-
nül a  víziközmű- szolgáltató MÁV Zrt. részére számlá-
zott díjától – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX törvény VIII. fejezetében, valamint a rezsicsök-
kentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4.§ 
(1) bekezdésben meghatározott díjat alkalmazza. 
A szolgáltatási díj számlázása minden esetben a fo-
gyasztóval kötött továbbszolgáltatási szerződés alap-
ján történik. A szolgáltatási szerződés írásba foglalásá-
nak hiányában a kialakult szolgáltatási állapot fennál-
lása alapján a szolgáltatási szerződést ráutaló magatar-
tással létrejöttnek kell tekinteni. A Fogyasztó felé úgy 
kell eljárni, mintha a szerződés írásba foglalása meg-
történt volna. 

4.4.4 Közvetített szolgáltatás (a továbbszolgáltatás) díja:
A közvetített szolgáltatás esetén a Víziközmű Szolgál-
tató díján felül a MÁV Zrt.  továbbszolgáltatási díjat 
számít fel az 1. számú melléklet szerint, mely az előző 
évben a MÁV Zrt. tulajdonában álló hálózat üzemelte-
tési költségei alapján kerül meghatározásra. 
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4.4.4.1 Értékesített lakóingatlanok esetében:
Értékesített lakóingatlanoknál, amennyiben a víziközmű 
szolgáltatás a MÁV Zrt. vezetékhálózatának igénybe-
vételével történik - a 4.2.1.2 b., 4.2.1.2.c., 4.2.1.3.c.; 
4.2.1.3.d.; 4.2.1.3.e pontjaiban leírtak szerint – akkor a 
MÁV Zrt. a belső vezetékhálózatának üzemeltetésére a 
továbbszolgáltatás díját külön felszámítja. (2. sz. mel-
léklet) 

4.4.5 Díjfizetés elmulasztása
Amennyiben a fogyasztó elmulasztja a víz-, csatorna 
szolgáltatás vagy továbbszolgáltatási díjának megfize-
tését akkor a  továbbszolgáltatási szerződés (továbbá 
bérlő esetén a bérleti szerződés is) ide vonatkozó ren-
delkezései, a hatályos belső szabályozások, utasítások, 
valamint a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kell 
eljárni. A díjfizetési kötelezettség teljesítését  a Bérbe-
adó köteles figyelemmel kísérni, Idegen fogyasztó ese-
tén pedig az Üzemeltető.
Díjtartozás esetén végzendő feladatokat a mindenkor 
hatályos  követeléskezelési, és egyéb, vonatkozó uta-
sítások rendelkezései tartalmazzák. A követeléskeze-
léssel összefüggő dokumentumokat a munkafolyama-
tot támogató rendszerbe közvetlenül, vagy hozzáférés 
hiányában a pályavasúti  területi igazgatóság megbízott 
munkatársa által, vagy a KSZK közreműködésével fel 
kell tölteni. 
Amennyiben a Fogyasztó a szerződésben rögzített, 
rendkívüli felmondásra alapul szolgáló díjtartozást hal-
moz fel, az Üzemeltető intézkedik a (tovább)szolgálta-
tási szerződés jogszerű felmondása, illetve a szolgál-
tatás korlátozása érdekében. A víz, csatorna (tovább)
szolgáltatás tárgyában kötött szerződések rendelkezé-
seit mind a felmondás, mind a szolgáltatás korlátozá-
sa, illetve megszüntethetősége tekintetében vizsgálni 
szükséges. A MÁV Zrt. a felmondásra, illetve a szol-
gáltatás korlátozására, megszüntetésére irányuló intéz-
kedéseket jogszerűen csak a szerződés rendelkezései 
alapján, azok figyelembevételével teheti meg. Ameny-
nyiben a Fogyasztóval bérleti szerződés áll fenn, úgy 
vizsgálni szükséges, hogy a víz, csatorna szolgáltatás 
kapcsán felhalmozott díjtartozás miatt a bérleti jogvi-
szony felmondható-e a bérleti szerződés rendelkezései 
alapján. Amennyiben a bérleti szerződés a víz, csator-
na továbbszolgáltatás alapján felszámított díjak megfi-
zetésének elmulasztása esetére jogkövetkezményt nem 
fűz, és a bérleti szerződés rendes felmondással sem 
szüntethető meg, úgy a továbbszolgáltatási szerződés 
felmondására se kerüljön sor, figyelemmel arra, hogy 
a bérlet tartama alatt bérbeadó szavatol a szerződésben 
foglaltak szerinti használat biztosításáért.
Az Üzemeltetőnek 3 munkanapon belül meg kell vizs-
gálnia a szolgáltatás korlátozás műszaki lehetőségét - a 
(tovább)szolgáltatási, illetve bérlő esetében a bérleti 
szerződésben foglaltakra is figyelemmel - és a Fogyasz-
tó írásbeli tájékoztatása mellett intézkedik a szolgáltatást 
térben és időben történő korlátozására, amennyiben erre 
a szerződés rendelkezése is lehetőséget biztosít.

4.4.6 Kontingensérték meghaladása:
A felhasználó által igénybe vehető egységnyi vízmeny-
nyiség (m3/hó) meghatározása a vízcsatlakozási kére-
lemben kerül meghatározásra. A csatlakozási kérelem-
ben szereplő vételezésre kerülő vízmennyiség jóváha-
gyása csak a megváltásra került kontingens terhére tör-
ténhet, azt nem haladhatja meg.
Amennyiben az Üzemeltető felülvizsgálata során egy-
értelműen bizonyítást nyer, hogy kontingentált szolgál-
tatást igénybevevő fogyasztó vízfelhasználása miatt a 
MÁV Zrt. rendelkezésére álló kontingens érték megha-
ladja a szolgáltatási szerződésében meghatározott víz-
mennyiséget, és emiatt a MÁV Zrt. kontingens kere-
te túllépésre kerül, abban az esetben a Fogyasztónak a 
vízdíjon felül meg kell térítenie a MÁV Zrt.-nek a túl-
fogyasztásából eredő összes többletköltségét, beleért-
ve a Közműszolgáltató által kirótt túlfogyasztás miatti 
közműfejlesztési hozzájárulás díját is.

4.4.7 Talajterhelési díj 
Amennyiben a Bérlő olyan ingatlant vagy ingatlan-
részt vesz bérbe, továbbá közvetített szolgáltatást vesz 
igénybe, mely alapján talajterhelési díj bevallásra és 
megfizetésre kötelezett, az alábbi szempontok alapján 
kell talajterhelési díjat megfizetnie:

4.4.7.1 Szennyvízkibocsátással járó bérlői tevékeny-
ség esetén:
A Bérlő az általa termelt, illetve a bérlemény terüle-
tén folytatott tevékenysége folytán keletkezett szenny-
víz (a szennyező fizet elve alapján) elhelyezéséről kö-
teles gondoskodni. A szennyvízről történő gondosko-
dás történhet:

4.4.7.1.1 Bérlővel kötött megállapodás lapján
A MÁV Zrt.-vel kötött megállapodás alapján saját ha-
táskörben történő szennyvíz kezelésére, mely esetben 
felek megállapodása a következőket tartalmazza:
A Bérlő köteles minden egyes – a szennyvízszállítási jo-
gosultsággal rendelkező (így a közszolgáltató) által kiál-
lított - szennyvízszállítási számlát megőrizni, azt a Bér-
beadó számára legkésőbb minden naptári év végén meg-
küldeni. A mért vízfogyasztás és a szennyvízszállítással 
le nem fedett vízfogyasztás után az Önkormányzat által 
meghatározott talajterhelési díjat a MÁV Zrt.-nek kell 
megfizetni. A Bérbeadó részére meg nem küldött szám-
la szerinti szolgáltatás alapján fizetendő talajterhelési dí-
jat a Bérlőnek kell megtérítenie. Utólagos számlakül-
dés esetén talajterhelési díj bevallás korrekció történhet, 
mely értéke utólagosan kerül jóváírásra a Bérlő részére.

4.4.7.1.2 MÁV Zrt. tevékenységében végzett vízkeze-
lés esetén
A MÁV Zrt. végzi el a szennyvízkezelési feladatokat. 
Ebben az esetben a talajterhelési díjat a MÁV Zrt.-nek 
kell megfizetnie. Mivel ebben az esetben a szennyvíz-
kezelés a MÁV Zrt. feladatkörébe tartozik, ezért az eb-
ből eredő hiányosság a Bérlő felé nem terhelhető ki.
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4.4.7.2  Szennyvíz kibocsátással nem járó tevékenység: 
Amennyiben a Bérlő a talajterhelési díjjal érintett Bér-
lemény területén olyan tevékenységet végez, mely 
szennyvíz kibocsátással nem jár, a tevékenység vég-
zésére vonatkozó hitelt érdemlő igazolás/dokumentum 
megküldését kell kérni tőle, melynek teljesítése esetén 
a Bérlő mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól.

4.4.7.3 Talajterhelési díj mértéke:
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, 
a talajterhelésre vonatkozó, a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény által meghatározott 
egységdíj, valamint a település közigazgatási területére 
vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.

4.5 Üzemeltetői feladatok
Az Üzemeltető a MÁV Zrt. tulajdonában levő víz-, csa-
padék-, és szennyvízcsatorna hálózatának üzemelteté-
sét és a hálózat által biztosított (tovább)szolgáltatással 
kapcsolatos tevékenységet ellátja az alábbiak szerint:

4.5.1 Mérők leolvasása
4.5.1.1 Vízmérők leolvasási gyakorisága
Az Üzemeltető gondoskodik a fő- és mellékvízmérők 
4.5.1.5 pontja szerinti leolvasásáról, 
- A MÁV Zrt. rendelkezésében levő és az idegen tu-

lajdonban lévő lakások esetén a lakásokhoz tartozó 
mérőórák éves leolvasásáról, a fogyasztási adatok 
fogyasztói helyenkénti nyilvántartásának vezetésé-
ről és a tárgyévet követő hónap 12. napjáig az SAP 
rendszerbe történő feladásról.

- Bérlemények és idegen (nem lakás célú) fogyasztók 
esetén a fogyasztások legkésőbb a tárgyhónapot kö-
vető hónap 3. munkanapjáig az SAP rendszerbe tör-
ténő feladásról, figyelemmel kíséri a havi fogyasz-
tási adatokat, és az átlagtól eltérő fogyasztásokat.

A leolvasás során tapasztalt jelentős fogyasztás növekedés 
felülvizsgálatának eredménye alapján a szükséges intézke-
déseket (pl. csőtörés elhárítás, épületgépészeti hibaelhárí-
tás, Bérlő Bérbeadó közreműködésével történő felszólítá-
sa, átalány átállítás, számlázás módosítás, stb.) megteszi.
A mérőleolvasást  a közműszolgáltatók eljárása szerint 
kell elvégezni, melyre vonatkozóan az 58/2013. (II. 27) 
Korm. rendelet 61. §-a tekinthető irányadónak. A fény-
képen beküldött mérőállásadat nem tekinthető hiteles 
elszámolási alapnak. Részfogyasztás rögzítés tekinte-
tében a fényképes mérőállás beküldését a mérő bedik-
tálás rendszerével kell megegyezőnek tekinteni.

4.5.1.2 Átalány fogyasztók fogyasztási adat karban-
tartása
Átalányban megállapított vízfogyasztások és a vízfo-
gyasztás során keletkező szennyvíz kibocsátás esetén a fi-
zetendő díjakat Üzemeltető a Bérbeadó által évente szol-
gáltatott fogyasztási adatok (lakók száma, ipari tevékeny-
ség változása) és a szerződésben foglaltak figyelembevé-
telével a bekövetkező változások szerint karbantartja. 

4.5.1.3 Nem lakossági méretlen vízfogyasztás megosztása
Az egy közös vízmérőn mért, nem lakossági célú, mé-
retlen vízfogyasztás fogyasztók közötti megosztására 
%-os arányt határoz meg (2. számú melléklet), amit az 
érdekeltekkel közösen, az érdekeltek által ellenjegyzett 
jegyzőkönyvben rögzítenek, mely jegyzőkönyv a (to-
vább)szolgáltatási szerződés mellékletét képezi. 

4.5.1.4 Saját kitermelésű kutak esetén
A saját kitermelésű, vízkészlet járulék fizetésére kötelezett 
kutak vízmérőinek leolvasását havonként köteles elvégezni.

4.5.1.5 Mérő leolvasási gyakoriságok
A mérőleolvasások minimális leolvasási gyakorisága a 
mérő mérete alapján:
- NA 30-nál kisebb mérő esetében: évente
- NA30-NA80 között: negyedévente 
- NA 80 felett: hetente 
- Nem lakáscélú Bérlők által bérelt ingatlanok mérő-

inek leolvasása mérőtől függetlenül: havonta.

4.5.2 Közműszolgáltatói számlák felülvizsgálata:
A Közműszolgáltatóktól érkező számlákat az Üzemeltető 
utólagosan köteles felülvizsgálni a számlák tartalma alap-
ján a túlfogyasztást megállapítani és a túlfogyasztás okát 
kivizsgálni. Az IKSZR rendszerben lekönyvelt közüzemi 
számlák esetében A Bejövő Számlakezelő Rendszer hasz-
nálatáról szóló  15/2019. (IV. 12. MÁV Ért. 6.) EVIG. sz. 
utasítás 4.2.9.8. pontjában meghatározottak szerint szük-
séges az alábbi ellenőrzések folyamatos biztosítása.
Az IKSZR-ben feldolgozott számlákat az Üzemeltető-
nek a számla IKSZR-be kerülésétől számított 1 hóna-
pon belül felül kell vizsgálni. Az ellenőrzés a könyve-
lés az ellenőrzéstől függetlenül megtörténhet. A felül-
vizsgálat keretében ellenőrizni kell, hogy
a) a számlák a szerződés szerint vannak-e kiállítva, a 

számlában alkalmazott díjak, elszámoló árak a szer-
ződésnek megfelelően kerültek-e beállításra,

b) a fogyasztási hely, amire a számla szól, valóban lé-
tező, a MÁV Zrt. aktív fogyasztási helye,

c) a kiszámlázott fogyasztási adat reális-e az adott fo-
gyasztási helyen, összehasonlítva a mértékadó vagy 
tervezett fogyasztással, illetve a TIMO által leolva-
sott fogyasztással,

d) új/megszűnő fogyasztási helyek rögzítése megtör-
tént-e?

e) helyesek-e a költségfelosztás alapjául szolgáló 
törzsadatok,

f) a negatív előjelű számlák és a tévedésből felszámí-
tott díjak esetén, a szerződések és a szolgáltatók üz-
letszabályzatai, általános szerződési feltételei alapján 
van-e lehetőség késedelmi kamatot és kötbért kérni.

Amennyiben a számla ellenőrzése következtében 
számlareklamációra kerül sor – ide értve a késedelmi 
kamat összegére vonatkozó észrevételt is – azt közüze-
mi szolgáltatók esetén az eredeti számla visszaküldése 
nélkül kell megtenni.
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A számlareklamációt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 
Bejövő számla könyvelés küldi ki a Szolgáltató felé.
Műszaki okokra visszavezethető számlareklamáció 
megtételéhez az adatszolgáltatást az Üzemeltető küldi 
meg a Bejövő számla könyvelés részére.
A TIMO a közüzemi szolgáltató által a MÁV Zrt.-re ki-
terhelt kötbért minden esetben a könyvelést megelőző-
en, a szolgáltató által meghatározott fizetési határidőn 
belül köteles elbírálni és annak könyveléséről vagy 
visszautasításáról intézkedni.

4.5.3 Az IKSZR rendszer karbantartása
Az Üzemeltető ellenőrzi és változás esetén 5 munka-
napon belül módosítja az IKSZR rendszerben szereplő 
víziközmű szolgáltatással kapcsolatos
- törzsadatokat (Fogyasztási helyek, megosztási szin-

tek, megosztás módját, megosztás mértéke)
- szolgáltatói adatokat (Fogyasztók neve, azonosító-

ja, szerződések azonosítója)
- díjtételeket, egységárakat
- ingatlan törzsadatokat –
- mérőóra azonosító számokat, azok változásait, a 

méretlen fogyasztási helyeket, a mérőórák 
- hitelességi dátumát
- rögzített átalány mértékét

4.5.4 Kapcsolattartás
Az Üzemeltető közvetlen kapcsolatot tart az Idegen fo-
gyasztókkal,  a Közműszolgáltatókkal, a katasztrófa-
védelmi hatósággal, a tevékenység végzését felügye-
lő egyéb hatóságokkal és egyéb szolgáltatókkal, va-
lamint a MÁV-csoport illetékes szervezeteivel, így a 
Bérbeadóval, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Kime-
nő számla könyvelés, illetve a Bejövő számla könyve-
lés szervezetekkel és a Pályavasúti operatív pénzügy 
szervezettel. 

4.5.5 Nyilvántartás vezetése
Az Üzemeltető tárolja, vezeti, és napra készen tartja a 
MÁV Zrt. vízi közműveinek hálózati nyilvántartásait 
(IKSZ, SAP RE-FX).

4.5.6 Ellenőrzés:
Az Üzemeltető rendszeresen ellenőrzi a MÁV Zrt. víz-, 
szenny-, és csapadékvíz hálózatokat, azok szerelvénye-
it, és folyamatosan gondoskodik a hálózat egyes ele-
meinek karbantartásáról.
A hatáskörébe tartozó mérőórák hitelességét, és lejárat 
esetén elvégzi annak cseréjét. Ellenőrzi a továbbadott, 
vagy saját kitermelésű kút vízminőségét, és a kibocsá-
tásra kerülő szennyvízminőségét. 

4.5.7 Az üzemeltetési tevékenység szakmai felügye-
lete:
Az üzemeltetési tevékenység szakmai felügyelet-
ét a mindenkor hatályos SZMSZ szerint ellátó szer-
vezeti egység (jelenleg: az Ingatlan üzemeltetési és 
magasépítményi igazgatóság) látja el. 

4.5.8 Önellenőrzés
Az üzemeltetési területén ellenőrzi az önellenőrzési kö-
telezettség fennállását (a 220/2004. (VIII. 21.) Korm. 
rendelet, az 1995. évi LIII. törvény, valamint a 27/2005. 
(XII.06.) KvVM rendelet alapján) és a feltételrendszer 
fennállása esetén Bérbeadó és a MÁV Szolgáltató Köz-
pont Zrt. Környezetvédelem és energia szervezet köz-
reműködésével az önellenőrzési tervet elkészíti, az ön-
ellenőrzést elvégzi, és a bevallást megteszi.

4.5.9 Zavar és hibaelhárítás, beruházás
A MÁV Zrt. tulajdonában, üzemeltetésében levő víz-, 
csapadék és szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetése so-
rán keletkező, a hibaelhárítás körébe tartozó feladatokat 
az Üzemeltető saját hatáskörben köteles elvégezni.
A karbantartási, beruházási feladatok tekintetében a ha-
tályos SZMSZ előírásai alapján kell eljárni. 

4.5.9.1 Ütemezett karbantartás
Közmű ütemezett karbantartási munkák listáját és a 
feladatok műszaki tartalmát összeállítja és minden év 
december 15-ig jóváhagyásra felterjeszti a szakmai fel-
ügyeletet ellátó Szervezet (az utasítás kiadásakor az In-
gatlan üzemeltetési és magasépítményi igazgatóság) 
felé. A karbantartási tervet a szakmai felügyeletet el-
látó Szervezet hagyja jóvá és jóváhagyást követően to-
vábbítja azt a feladatok elvégzésével megbízott szerve-
zet (utasítás kiadásakor a Beruházás lebonyolító igaz-
gatóság) felé. 
Az üzemeltető a jóváhagyás visszaigazolását követő 10 
munkanapon belül SAP rendelést vesz fel a karbantar-
tási munkákhoz.

4.5.9.2 Beruházások
Az Üzemeltető a feladatai ellátása során keletkező be-
ruházási javaslatát (a felújításra, hálózat cserére, új be-
kötésekre, új hálózat kiépítése, kontingens megváltás, 
bontás tekintetében) az igény felmerülését követően to-
vábbítja a szakmai felügyeletet ellátó szervezet felé. Az 
igényeket azok felmerülését követően kell jóváhagyás-
ra felterjeszteni.
A szakmai felügyeletét ellátó Szervezet részéről felül-
vizsgált és jóváhagyott beruházási igények (projektlap) 
továbbításra kerülnek az Infrastruktúrafejlesztési igaz-
gatóság felé. 

4.6 A továbbszolgáltatási, szolgáltatási 
mintaszerződések elérhetősége 
A továbbszolgáltatás  módját és feltételeit, a felek joga-
it és kötelezettségeit a (tovább)szolgáltatási szerződés-
ben kell rögzíteni.
A továbbszolgáltatási (közvetlen szolgáltatás esetén: 
szolgáltatási) szerződéseket a mintaszerződés szerint 
kell elkészíteni. 
Mintaszerződések helye, elérhetősége: 
MÁV Intranet→  DMS → Munkafolyamatok → Szer-
ződésmenedzsment → Mintaszerződések → Ingatlan- 
és kártérítési jogi mintaszerződések → Ingatlan
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A továbbszolgáltatási szerződést bérlemények ese-
tén - a szerződés tervezet Üzemeltető általi előkészíté-
se mellett - a Bérbeadó a bérleti szerződéssel egyidejű-
leg köti meg. A továbbszolgáltatási szerződés a bérleti 
szerződés mellékletét képezi. Idegen fogyasztóval kö-
tendő a hálózathasználati szerződés előkészítése és - a 
MÁV Zrt. képviseletében együttes aláírásra jogosultak 
általi - megkötése az Üzemeltető feladata és felelőssé-
ge. A szerződéskötésre vonatkozó határidőket a MÁV 
Zrt. belső utasításai határozzák meg (lakásgazdálkodás-
ról szóló utasítás, az ingatlanok bérbeadásának rendjé-
ről szóló utasítás).

4.6.2 Vízminőség változás
4.6.2.1 Nem MÁV Zrt. tevékenységére visszavezethető 
Üzemhiba okozta vízminőség romlása
Ha a MÁV Zrt. (tovább)szolgáltatása üzemhiba, víz-
minőség romlása, vagy egyéb, nem a MÁV Zrt.-nek 
felróható ok miatt részben vagy egészben szünetel, a 
(tovább)szolgáltatás szüneteléséről az Üzemeltető a fo-
gyasztókat könyvelt (tértivevényes) küldeményben, il-
letve lehetőség szerint a fogyasztási helyen erre vonat-
kozó tájékoztatás elhelyezésével köteles értesíteni.
Folyamatos, 24 órát meghaladó szolgáltatás szünetelé-
se esetén az Üzemeltető a fogyasztók részére a vízvé-
teli lehetőséget egyéb módon (pl. lajtos kocsi) köteles 
biztosítani. A biztosított ivóvíz mennyiségnek el kell 
érnie a 2 l/fő nap mennyiséget. 

4.6.2.2 MÁV Zrt. nyilatkozati kötelezettsége a víz meg-
felelőségéről
 A MÁV Zrt. a saját víziközmű-rendszerében rendelke-
zésére álló ipari-, vagy ivóvíz minőségű vizet szolgál-
tatja. A lakásbérlők kivételével a szolgáltatást kérőnek 
nyilatkoznia kell, hogy az általa igényelt célra a rendel-
kezésre álló saját kitermelésű víz minősége megfelelő 
(11. sz. melléklet). 

4.6.2.3 Szolgáltatandó víz minősége
 Lakásbérlőnek csak ivóvíz minőségű vizet lehet szol-
gáltatni. Nem lakás esetén a vízminőség Bérlő általi el-
fogadása esetén biztosítható a víz-, csatornaszolgálta-
tás.  A szerződés szerinti vízminőség tartós, kedvezőt-
len irányú megváltozása esetén a (tovább)szolgáltatási 
szerződést a fogyasztó vízminőséggel kapcsolatos tá-
jékoztatását követő, ismételt nyilatkozatának figyelem-
bevételével felül kell vizsgálni, és a vízminőség válto-
zása alapján kezdeményezni kell a (tovább)szolgáltatá-
si szerződés közös megegyezéssel történő módosítását. 

4.6.3 Szennyvíz minősége
A MÁV Zrt. szennyvízcsatorna hálózatába kizárólag 
kommunális szennyvíz bocsátható. A csatornahálózat-
ba semmiféleképpen nem bocsátható be olyan összeté-
telű szennyvíz, amelynek tisztítására a MÁV Zrt. háló-
zata, valamint a szennyvíz bebocsátó tisztító rendsze-
re nem alkalmas, és amely nem felel meg a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. 

törvény, valamint a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet-
ben meghatározott minőségű szennyvíznek. 
Ellenkező esetben az ebből eredő kárösszeget, vagy 
bírságot a MÁV Zrt. áthárítja a továbbszolgáltatást 
igénybevevőre, aki a nem megfelelő minőségű szenny-
víz bebocsátásáért felel.

4.6.4 Vízszolgáltatás szüneteltetése
4.6.4.1 Ipari vízszolgáltatás esetén:
Amennyiben a Fogyasztóval az ilyen szolgáltatásra kö-
tött szerződés rendelkezései lehetőséget biztosítanak 
rá, az Üzemeltető jogosult az ipari vízszolgáltatás szü-
neteltetésére, ha a Fogyasztó a szerződésben rögzített 
díjat a szerződés szerinti esedékességig nem fizeti meg. 
Késedelmes teljesítés esetén a MÁV Zrt. a szerződés 
szerinti kamat felszámítására jogosult, szerződés erre 
vonatkozó rendelkezése hiányában a Ptk.-ban foglaltak 
szerinti késedelmi kamat számítható fel.

4.6.4.2 Ivóvíz szolgáltatás szüneteltetése történhet:
4.6.4.2.1 Nem lakossági fogyasztó esetén:
- Fogyasztó írásban benyújtott kérelmére
- Ha a fogyasztó a szerződésben rögzített díjat a szer-

ződés szerinti esedékességig nem fizeti meg és a 
szerződés rendelkezései jogkövetkezményként a 
szüneteltetésre lehetőséget biztosítanak

- Műszaki meghibásodás miatt

4.6.4.2.2 Lakossági fogyasztó esetén:

- Fogyasztó írásban benyújtott kérelmére
- Műszaki meghibásodás miatt
- Ha a fogyasztó a szerződésben rögzített díjat esedé-

kességig nem fizeti meg, és a szerződés rendelkezé-
sei jogkövetkezményként a szüneteltetésre lehető-
séget biztosítanak

 
4.6.5 A Fogyasztó kötelessége
A (tovább)szolgáltatási szerződésben kell rögzíteni a 
fogyasztók  kötelezettségeit, melyek az alábbiak:
4.6.5.1 A Fogyasztó kötelessége:
A Fogyasztó köteles gondoskodni a csatlakozási pont-
tól kizárólagosan saját használatába átengedett és/vagy 
saját maga kivitelezésében létesített víz- és csatornahá-
lózat folyamatos üzemeltetéséről, karbantartásáról, el-
lenőrzéséről, a rejtett hibákból eredő vízelfolyás elke-
rülésére a fogyasztás mértékének figyelemmel kiséré-
séről és a hiányosságok megszűntetéséről.

4.6.5.2 A Fogyasztó kötelessége MÁV fogyasztó ese-
tén:
 MÁV fogyasztó esetén a fogyasztó köteles minimum 
havonta egyszer ellenőrizni az időszakos fogyasztását. 
A szokásos fogyasztási értéktől eltérő vízfogyasztás 
esetén (amennyiben nem technológiai okokból, vagy 
létszámnövekedésből eredő az átlagfogyasztástól való 
eltérés), az Üzemeltetőt – igazolható módon – értesí-
tenie kell. Bejelentés hiányában a MÁV Zrt. a túlfo-
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gyasztás költségeit teljes egészében a fogyasztóra ter-
heli.

4.6.5.3 Szolgáltatási hibabejelentés
A MÁV Zrt. rendelkezésében levő ingatlan tekinteté-
ben - az 4.6.5.2 pontban rögzített bejelentési kötelezett-
ség teljesítése esetén - az Üzemeltető, az értesítést kö-
vető 3 napon belül megkezdi a vízellátó rendszer vizs-
gálatát. Műszaki meghibásodás (pl.: csőtérés) esetén a 
túlfogyasztás költségeit a bejelentés időpontjáig a Fo-
gyasztó, azt követően az Üzemeltető viseli.
Jelen utasítás hatálybalépését megelőzően megkötött 
szerződés eltérően rendelkezhet, felek jogviszonyára, 
jogaikra, kötelezettségeikre a szerződés rendelkezései 
az irányadóak. 

4.6.5.4 Vízóra csere és hitelesítés feladata
A vízóra hitelesítési cseréje a 4.3.3. pontjában megha-
tározottak szerint a fogyasztó feladata és költsége:
4.6.5.4.1 Fogyasztó saját tevékenységben végzett mérő 
cseréje
Amennyiben a cserét a fogyasztó saját hatáskörben 
végzi/végezteti, a hitelesítési csere alatti műszaki szak-
felügyeletet saját költségére meg kell rendelnie az Üze-
meltetőtől.

4.6.5.4.2 Mérő csere megrendelés esetén
Előzetes megrendelés esetén a fogyasztó helyett és 
költségére az Üzemeltető elvégzi a mérő hitelesítési 
cseréjét. 

4.6.5.5 Mérő meghibásodása
A mérőóra meghibásodását igazolható módon be kell 
jelenteni az Üzemeltető felé. A javítás és a hitelesítés 
elvégzéséig a fogyasztó az átlagfogyasztás alapján szá-
mított díjat köteles a szolgáltatásért fizetni, az elszámo-
ló számlát ennek megfelelően kell kiállítani.

4.7 Számlázási feltételek
4.7.1 Számla kiállítása 
A (tovább)szolgáltatási díjról felhasználási helyenként 
a leolvasott fogyasztási adatok szerint legalább éven-
te egy alkalommal elszámoló számlát kell kibocsátani.
Az évi egy elszámoló számla mellett évi legalább 3, de 
legfeljebb 11 részszámla kibocsátása szükséges. Több-
havi fogyasztás kiszámlázása esetén az esedékesség 
meghatározása során biztosítani kell, hogy a felhasz-
náló a számlában szereplő összeget annyi havi részlet-
ben fizethesse meg, ahány havi fogyasztást a számla 
tartalmaz. 

A számla kiállításának feltétele a számla alapadatok 
Üzemeltető és Bérbeadó általi alábbi rendszerekben 
rögzítése:
- üzleti bérlők:IKSZR, SAP SD, illetve
- lakók/lakásbérlők esetében SAP RE-FX.

A fogyasztási adatok rögzítését követően, a kiugró 
mennyiségeket az Üzemeltetőnek ellenőrizni kell a 
helytelen számlakibocsátás elkerülése érdekében.  
A számlák kiállítását, könyvelését és megküldését a 
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Kimenő számla köny-
velés végzi.

4.7.2 Számla kiküldése 
Közületek és nem átalánydíj fizetők esetén a számlák 
kiküldése a (tovább)szolgáltatást  igénybevevők felé a 
tárgyhót követő hónapban utólag történik. 
Átalánydíj (átalány és éves elszámolású átalánydíj ese-
tén) a tárgyhavi számlában szereplő díj - a MÁV Zrt. 
tulajdonában lévő vezetékhálózat használata esetén- 
tartalmazza a továbbszolgáltatási díjat is, és a számlák 
kiküldése a tárgyhóban történik. 

4.7.3 Üzleti bérlők esetében számla kiállításának fo-
lyamata
Az IKSZR-ben a közmű szolgáltatótól beérkezett 
számlák feldolgozását követően az egyes fogyasztókra 
az IKSZR-ben az Üzemeltető által beállított szabályok 
szerint meghatározásra kerülnek az adott havi fogyasz-
tási mennyiségek.
Az így meghatározott fogyasztási mennyiségek alap-
ján az IKSZR interfészen átadja a számlázás alapjául 
szolgáló adatokat az SAP SD modulnak, ott létrejönnek 
az SAP értékesítési rendelések, amik alapján a MÁV 
Szolgáltató Központ Zrt. Kimenő számla könyvelés ki-
állítja a számlákat.
A számlák kiállítása a továbbszolgáltatást igénybevevő 
felek felé a tárgyhót követő hónap 30. napjáig, de leg-
később a közüzemi szolgáltatótól a MÁV Zrt. részére 
beérkező számla kézhezvételét követő hónap 30. nap-
jáig történik meg.

4.7.4 Lakossági fogyasztók esetében a számla kiállítá-
sának folyamata: 
4.7.4.1 Vízórával rendelkező fogyasztók esetén:
Vízórával rendelkező fogyasztók esetén 12 hónapon 
keresztül az előző év éves fogyasztásának egy-tizen-
ketted része kerül kiszámlázásra a tárgyhónapban. Az 
éves leolvasás során rögzített, ténylegesen elfogyasz-
tott vízmennyiség és a már kiszámlázott vízmennyi-
ség különbsége alapján éves korrekciós számla/szám-
lák kerül/nek kiállításra az adó jogszabályoknak meg-
felelően. Az SAP RE-FX szerződésben a mindenkori 
fogyasztási adatokat az Üzemeltető rögzíti.

Üzemeltető feladatai az éves elszámolás során:
- Az éves fogyasztás megállapítása érdekében fo-

gyasztás mérők leolvasása tárgyév december hó-
napban történik meg. 

- Az SAP RE-FX szerződésben az éves fogyasztási 
adat rögzítésének határideje a tárgyévet követő év 
január 12. napja. A teljes körű rögzítésről a MÁV 
Szolgáltató Központ Zrt. Kimenő számla könyvelés 
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részére tájékoztatást kell küldeni. (Ez alapján törté-
nik az új év első havi számláinak kiállítása)

- Az éves fogyasztási adatok alapján az elszámoló 
számlához szükséges módosítások rögzítése az SAP 
RE-FX szerződésben 15-ig történik meg. A teljes 
körű rögzítésről a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 
Kimenő számla könyvelés részére tájékoztatást kell 
küldeni.

A teljes körűségről szóló tájékoztatást követően a MÁV 
Szolgáltató Központ Zrt. Kimenő számla könyvelés - 
az Üzemeltetőtől a fogyasztási adatok teljes körű rög-
zítésének befejezéséről kapott tájékoztatás alapján 5 
munkanapon belül - elvégzi a számlák kiállítását. 

4.7.4.2 Vízórával nem rendelkező fogyasztó esetén
Vízórával nem rendelkezők esetén az utasítás 4.3.3 
pontjában foglaltak szerinti éves átalánydíj egy-tizen-
ketted része kerül kiszámlázásra a tárgyhónapban a ha-
tályos hálózathasználati  szerződés rendelkezései sze-
rint.

4.7.5 Eljárás a MÁV fogyasztók, MÁV bérlők és Ide-
gen nem lakossági fogyasztók esetében
4.7.5.1 Vízórával rendelkező Idegen fogyasztók részé-
re
Vízórával rendelkező Idegen fogyasztók részére, a 
mért fogyasztási adatok alapján:
-  NA 80 bekötési méretig havonta történik számlá-

zás, 
-  NA 80 bekötési méret felett ha a két egymást kö-

vető leolvasás között 100 m3-t meghaladó fogyasz-
tás történik, akkor 2 hetente, ha a két egymást köve-
tő leolvasás közötti fogyasztás nem haladja meg a 
100m3 értéket, akkor havonta történik a számlázás.

4.7.5.2 A vízórával nem rendelkező fogyasztók:
A vízórával nem rendelkező fogyasztók esetében a 
számlázás átalány, vagy %-os megosztás alapján a to-
vábbszolgáltatási  szerződésben rögzített feltételek sze-
rint havonta történik a számlázás.

4.7.6 A továbbszolgáltatás, szolgáltatás díja
A közvetlen és a közvetített szolgáltatásnál felmerült 
költségeket a víz-, és csatornahálózat-üzemeltetési 
költségeként, a kutak és szennyvízkezelő telepek díjait 
a vízdíjak, csatornadíjak költségeiként kell elszámolni.

5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör-
vény (illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átme-
neti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. 
évi CLXXVII. törvényben szabályozottak szerint a 
régi Ptk. hatálya alá tartozó esetekben az 1959. évi 
IV. törvény) (Ptk.)

– 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű szolgáltatás-
ról

– 58/2013. (II. 27. ) Korm. rendelet a víziközmű szol-
gáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról

– 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet az állami tu-
lajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, 
illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű 
használatáért fizetendő díjakról

– 2013. évi LIV törvény a rezsicsökkentés végrehajtá-
sáról

– 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési 
díjról

– 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minő-
ségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

– 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
– 121/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről 

szóló törvény végrehajtásáról
– MSZ 10158/1-82 szabvány
– 47/2005. (III. 11.) Korm. rendelet az ivóvíz minősé-

gi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet módosításáról

– 18/1990. (I. 31.) MT rendelet a víz- és csatornadíj-
nak a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyisé-
gek bérlőre való áthárításáról

– 1/2010. (VI. 28.) PK vélemény az érvénytelenség 
jogkövetkezményeiről

– 15/2019. (IV. 12. MÁV Ért.6.) EVIG sz. utasítás a 
Bejövő Számlakezelő Rendszer használatáról

– 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek 
minősége védelmének szabályairól

– 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének ál-
talános szabályairól

– 27/2005.(XII. 06.) KvVM rendelet a használt és 
szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatko-
zó részletes szabályokról

– 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennye-
ző anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékek-
ről és alkalmazásuk egyes szabályairól

– 1/2018. (II. 23. MÁV Ért. 1.) EVIG sz. A Beruházá-
si kézikönyvről szóló utasítás 

– a MÁV Zrt. mindenkor hatályos Működési és Szer-
vezeti Szabályzata, valamint Döntési és Hatásköri 
Listája (SZMSZ, DHL)

Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a MÁV 
Rt. vízellátó, szennyvízelvezető és tisztító rendszere-
inek igénybevételéről szóló 91/2000. (MÁV Ért. 35.) 
PHMSZ utasítás hatályát veszti.
Az utasítás mellékletei/függelékei az utasítás módosí-
tása nélkül is aktualizálhatók a karbantartásért felelős 
szervezet által. Az utasítás mindenkor hatályos mellék-
letei/függelékei a Társaság intranet portálján, az utasí-
tástárban érhetők el.

6.0 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

Jelen utasítás a közzétételt követő napon lép hatályba. 
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7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. sz. melléklet:  Táblázat a továbbszolgáltatási díj 
számításához

2. sz. melléklet:  Vízfogyasztás megosztási jegyző-
könyv

3. sz. melléklet:  Csatlakozási díj meghatározása
4. sz. melléklet:  Talajterhelési díj számítása
5. sz. melléklet:  Talajterhelési bevallás minta
6. sz. melléklet:  A bekötés előfeltételét képező ví-

ziközmű-üzemeltetői hozzájárulás-
hoz szükséges terv

7. sz. melléklet:  Víz-, csatorna csatlakozási kérelem 
minta

8. sz. melléklet:  Szolgáltatásra kerülő vízminőség 
megfelelőségére vonatkozó nyilat-
kozat

9. sz. melléklet:  közüzemi szerződéskötés folyamat-
ábrája

10. sz. melléklet:  továbbszolgáltatás folyamatábrája
11. sz. melléklet:  számlázás folyamatábrája
12. sz. melléklet:  Saját kitermelésű víz-, csatornahá-

lózat létesítési folyamata
13. sz. melléklet:  a víz-, és csatornahálózat üzemelte-

tésének folyamatábrája

dr. Homolya Róber s.k.
elnök-vezérigazgató
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1. sz. melléklet Táblázat a továbbszolgáltatási díj számításához 

A továbbszolgáltatási díj számításához alkalmazandó táblázat és SAP költségszámítás 

ahol a ráfordítások összetétele:
Vásárolt víz esetén: a KI1+KT1+KI2+IZ1
elvezetett szennyvíz esetén: Ks1+KS4+IZ1+ szennyvíz szállítás
ipari víz esetén: KK2+KK4+IZ1+vízkészlet járulék
ivóvíz esetén: KK1+KK3+IZ1+vízkészlet járulék
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2. sz. melléklet

a…………………számú szerződés melléklete

VÍZFOGYASZTÁS MEGOSZTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: a MÁV Zrt…………………………………………...……..hivatalos helyiségében.

Tárgy: MÁV Zrt. ……………………………………… telephely vízfelhasználás arányának meghatározása.
Jelen vannak:

A vízfogyasztást mérő főóra gyártási száma:    …………
Mérőhely kódja:        …………
A mérő pontos helye: …..............................................………………………..……………………………………
A bekötési főmérő 20…. évi fogyasztása összesen:    ……… m3
A bekötési főmérő vízmennyiségének megoszlása:

Fogyasztó megnevezése módja (mért/méretlen) %-os megosztás

  

Budapest, 20……..

_______________________  _______________________  _______________________

_______________________  _______________________  _______________________
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3. sz. melléklet

Csatlakozási Díj

Megegyezik a területenkénti Víz- Csatornázási Művek közműfejlesztési hozzájárulásának mindenkori értékével.
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4. sz. melléklet

A talajterhelési díj mértéke: TTD = E x A x T
ahol
TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj,
E: az egységdíj (Ft/m3),
A: a díjfizetési alap (m3),
T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított terület-
érzékenységi szorzó, az 1. számú táblázatban meghatározva.

A területérzékenységi szorzó mértéke
1. számú táblázat

Sorszám Tevékenység megnevezése

Település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín 
alatti víz állapota szempontjából megállapított területér-

zékenységi szorzó (T)
Kevésbé érzé-
keny területen

Érzékeny terü-
leten

Fokozottan érzé-
keny területen

1. Helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás 
hatálya alá tartozó talajterhelés 1,0 1,5 3,0

2. Vízjogi engedély hatálya alá tartozó ta-
lajterhelés 1,1 2,0 5,0
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5. sz. melléklet

BEVALLÁS

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó …….. évi talajterhelési díjfizetési kötelezettségről
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6. sz. melléklet

A bekötés előfeltételét képező víziközmű-üzemeltetői hozzájáruláshoz szükséges terv

I. Vízgazdálkodási tervezési szakterület (VZ-TEL), illetve Építmények gépészeti tervezési szakterület (G) 
tervezői jogosultsággal rendelkező személy által elkészített terv. * 
A) Az ivóvíz-törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz szükséges terv tartalma
1. Műszaki leírás, amely tartalmazza:
a) a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
b) az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és ingatlan-nyilvántartási térképmásolatát 
(TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel);
c) a vízszükséglet összeállítását az egy főre jutó liter/fő/nap, vagy a normák szerinti m3/napban kifejezve, a csúcs-
fogyasztási igény feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet indokolását;
d) a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, a vízvételi helyek számát.

2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve:
a) az érintett ingatlant, annak helyrajzi, illetve házszámát;
b) a vezetékek nyomvonalát, átmérőjét, anyagát;
c) az ivóvíz-hálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkentő helyét;
d) a vezetékkel, berendezésekkel érintett létesítményeket.

3. Vízmérőhely építészeti, gépészeti terve (ha a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata – az ivóvíz-törzshálózat 
vízminőségének megóvása vagy a fagyvédelem végett – külön előírja, a bekötési vízmérőt követő elzáró-, vala-
mint leürítő szerelvénnyel és visszacsapó szeleppel együtt).

4. Nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gé-
pészeti általános terve.

5. A víziközmű-szolgáltató külön előírására hossz-szelvény és felhasználói egyenérték.

B) Szennyvíz-törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz szükséges terv tartalma
1. Műszaki leírás tartalmazza:
a) a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
b) az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és ingatlan-nyilvántartási térképmásolatát 
(TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel);
c) az elvezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m3/nap), minőségét;
d) az előtisztításra, valamint az előtisztítás utáni szennyvízminőségre vonatkozó adatokat;
e) a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (átemelő, szennyvíz előtisztító berendezés stb.) rövid leírását, mű-
szaki jellemzőit.

2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve:
a) az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, illetve házszámát,
b) a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtését, jellemző pontjainak abszolút magassági ada-
tait,
c) a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák, szennyvíz-előtisztító berendezés, szennyvízmennyiség-
mérő stb.) helyét,
d) a szennyvízhálózattal érintett létesítményeket.

3. Nem lakossági szennyvízkibocsátás esetén a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építé-
szeti és gépészeti általános terve.

4. A víziközmű-szolgáltató külön előírására hossz-szelvény és felhasználói egyenérték

II. A mellékvízmérő felszereléséhez szükséges dokumentumok
1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a be-
építésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.
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2. Tervrajzok:
a) az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölé-
sével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas;
b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehető-
vé teszi.

III. Az elkülönítetten mért, locsolást vízmérő telepítéséhez szükséges kérelem és a részletszabályokat tartal-
mazó megállapodás mellékletei:
1. Műszaki leírás, amely tartalmazza a kérelmező, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatait, a be-
építésre kerülő mérőberendezés típusát, főbb jellemzőit.

2. Tervrajzok,
a) az ingatlan érintett házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz, a mérőbeépítés helyének megjelö-
lésével,
b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai.

A locsolási vízmérő telepítése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása. A mérőeszköz állagának 
megóvása és a fagyvédelem biztosítása a felhasználó kötelessége.
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7. sz. melléklet

VÍZ-CSATORNA CSATLAKOZÁSI KÉRELEM

Fogyasztó neve :  .......................................................................................................................................................
*Anyja neve ...............................................................................................................................................................
* Születési helye, ideje ...............................................................................................................................................
*Személyi igazolvány száma .....................................................................................................................................
 (*Magánszemély és egyéni vállalkozó esetén)
Székhelye:  .................................................................................................................................................................
Levelezési + számlázási címe:  ..................................................................................................................................
Telefon/Fax száma :  ..................................................................................................................................................
Adószáma :  ................................................................................................................................................................
Bankszámlaszáma,számlavezető :  ............................................................................................................................
Cégjegyzékszáma :  ....................................................................................................................................................
Statisztikai jelzőszáma:  .............................................................................................................................................
Képviselője:  ..............................................................................................................................................................

1. Fogyasztási hely megnevezése : ………………………………………………………………………………...
Címe : …………………………………………………....................................……………………………………
2. Vízvételezés célja: …………………………………............……………………………………………………
3. Csatlakozási pont megnevezése : ………...............................…………………………………………………..
4. Igényelt szolgáltatás :
Víz szolg.:   ipari célú / ivóvíz célú  Csatorna szolgáltatás:………………….
Igényelt mennyiség : …………m3/hó  Igényelt mennyiség : …………m3/hó
5. Fogyasztásmérő gyári száma:  Induló állása:  
Mérő tulajdonosa:    Mérő típusa:
6. Átalány mennyisége: ……………………………………………………………………
7. A csatornahálózatba bocsátandó szennyvíz minőségi jellemzői (a kommunális szennyvíz minőségi követelmé-

nyeitől történő eltérés esetén):…………………………………….
 ……………………………………………………………....................................……………………………..
 ……………………………………………………………....................................……………………………..

8. Az energiaigény jellege: Határozatlan
    Határozott   ………..-tól  ……………-ig
    Ideiglenes (max.1 hónap) ………..-tól  ……………-ig

…………………………………………..
Kérelmező aláírása

PH.
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A MÁV Zrt. TIMO TIF véleménye: az energia biztosítható: igen   nem

A szolgáltatás biztosításának feltételei:……………………….................................……………………………….
…………………………………………………………………………................................………………………
…………………………………………………………………………................................………………………
…………………………………………………………………………................................………………………

…………………………………………..  ………………………………………
 Ingatlankezelési egységvezető aláírása              Művezető aláírása

A MÁV Zrt. TIMO véleménye:………..................................................……………………………………………
…………………………………………………………………………................................………………………
…………………………………………………………………………................................………………………
…………………………………………………………………………................................………………………

……………………………………….   ………………………………………..
TIMO osztályvezető aláírása        Ingatlankezelési szakelőadó aláírása
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8. sz. melléklet

Szolgáltatásra kerülő vízminőség megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat

Alulírott ………………………………………..Fogyasztó neve : ………….……………………………………
……...………………………………
*Anyja neve ...............................................................................................................................................................
* Születési helye, ideje ...............................................................................................................................................
*Személyi igazolvány száma .....................................................................................................................................
 (*Magánszemély és egyéni vállalkozó esetén)
Székhelye:  .................................................................................................................................................................
Levelezési + számlázási címe:  ..................................................................................................................................
Telefon/Fax száma :  ..................................................................................................................................................
Adószáma :  ................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszáma :  ....................................................................................................................................................
Statisztikai jelzőszáma:  .............................................................................................................................................
Képviselője:  ..............................................................................................................................................................

9. Fogyasztási hely megnevezése : ………………………...............................………….………………………...
Címe : ……………………………………………………………………………………….....................................
10. Vízvételezés célja: ……………………………………………………………...............................……………
11. Csatlakozási pont megnevezése : …………………………………………...............................………………..

mint a MÁV Zrt. által továbbadott/szolgáltatott ivó/ipari vízszolgáltatás igénylője nyilatkozom, hogy a MÁV Zrt. 
által a bérleti szerződésben szereplő bérlemény területén nyújtott ivó/ipari víz minősége megfelel az általam/álta-
lam képviselt jogi személy részére a technológiai és személyes szükségletek kielégítésére vonatkozó víz minősé-
gi követelményeinek.  (Megfelelő rész megtartandó.)

…………………………………………..
Kérelmező aláírása

PH.
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9. sz. melléklet Közüzemi szerződéskötés folyamatábra
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10. sz. melléklet továbbszolgáltatás folyamatábrája
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11 sz. melléklet saját kitermelésű vízszolgáltatás létesítésének folyamata 
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12. sz. melléklet a Víz-, és csatornahálózat üzemeltetésének folyamatábrája

Általános üzemeltetési feladatok:

-  fogyasztásmérők nyilvántartása, hitelesítése, cseréje, plombálása
-  fogyasztásmérők leolvasása
-  mérőleolvasási adatok rögzítése az SAP rendszerbe
-  fogyasztások ellenőrzése, felülvizsgálata
-  csőtörések vizsgálata
-  csatornadíj visszaigénylések elvégzése
-  fogyasztói panasz (reklamáció) műszaki jellegű kivizsgálása
-  fogyasztók nyilvántartása
-  IKSZR törzsadat karbantartása
-  SAP adatkezelés, fogyasztási és fogyasztói adatok feltöltése, nyilvántartás aktualizálása
-  hálózat ellenőrzés, 
-  hálózat felmérése
-  térképi és közmű nyilvántartás vezetése, aktualizálása
-  dugulás elhárítás
-  csatorna tisztítás
-  csatornaszennyezéssel kapcsolatos mérések, ügyintézések végzése
-  fogyasztási helyek szükség szerinti téliesítése
-  vízvételezési helyek szerelvényeinek szükség szerinti javítása
-  tűzcsapnyilvántartás 
-  tűzcsap üzemeltetéshez kapcsolódó mérések elvégzése
-  adatszolgáltatások és bevallások készítése és megküldése a szakhatóságok felé
-  a kutak üzemeltetésével összefüggő feladatok elvégzése (pl. rágcsáló és rovarírtás, kaszálás stb.)
-  kutak nyilvántartása
-  üzemeltetés során észlelt hibák bejelentése
-  vízvezetékek fertőtlenítése
-  vízvizsgálatok végzése
-  csatornavizsgálatok szükség szerinti végzése
-  szennyvíz aknák állapotvizsgálata
-  szennyvíz kezelés és szippantási feladatok végzése
-  tervvéleményezések
-  javaslatok készítése karbantartási, beruházási tevékenységre
-  közmű egyeztetések lefolytatása
-  szolgáltatási szerződések kötése idegen fogyasztókkal
-  szolgáltatási szerződés előkészítése a PTI TVG felé.
-  önellenőrzési terv készítése
-  vízjogi üzemeltetési engedélyekkel kapcsolatos ügyintézések
-  helyszíni ellenőrzéseken való részvétel
-  közmű karbantartási beruházási és bontási munkáinak előkészítése
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13. sz. melléklet a Víz-, és csatornahálózat üzemeltetésének folyamatábrája
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30/2020. (II.14.MÁV Ért. 6.)  EVIG sz. utasítás
A MÁVSZ 2885-5:2019 jelzetű, „Váltóállítómű 
szerelvényei Szigetelt vonórúd egyszerű kitérők 
zárnyelves váltóihoz” című vállalati szabvány 

kiadásáról

1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA

A MÁVSZ 2885-5 MÁV vállalati szabvány felülvizs-
gált és módosított kiadása.

2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG 
MEGHATÁROZÁSA

2.1 Az utasítás személyi hatálya
Jelen utasítás részét képező, a MÁVSZ 2885-5:2019 
jelzetű, „Váltóállítómű szerelvényei Szigetelt vonórúd 
egyszerű kitérők zárnyelves váltóihoz” című MÁV vál-
lalati szabvány hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valameny-
nyi szervezeti egységére és munkavállalójára.

2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért 
felelős
Az utasítás kidolgozásáért és folyamatos karbantartá-
sáért az Üzemeltetési főigazgatóság Pályalétesítmé-
nyi igazgatóság Pályafenntartási osztálya a felelős. A 
mellékletben szereplő vállalati szabvány kibocsátá-
sának (előkészítésének, hozzáférés biztosításának) és 
nyilvántartásának teendőiért az Infokommunikációs és 
technológiai rendszerek főigazgatóság, Technológiai 
rendszerüzemeltetési igazgatóság Geodéziai, térinfor-
matikai és dokumentációs osztálya a felelős. 

3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

A fogalmakat jelen utasítás mellékleteként kiadott MÁVSZ 
2885-5:2019 jelzetű vállalati szabvány tartalmazza. 

4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA

A mellékletben szereplő MÁVSZ 2885-5 a 
„Váltóállítómű szerelvényei Szigetelt vonórúd egysze-
rű kitérők zárnyelves váltóihoz” MÁV vállalati szab-
vány felülvizsgálatra és módosításra került.

5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK

Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát 
veszti a 6/2004. P. FőIG. számú utasítás. Az utasítás 
mellékletei az utasítás elválaszthatatlan részeit képe-
zik. Az utasítás mellékletei az utasítás módosítása nél-
kül is módosíthatók, a mellékletek aktuális verziója a 
MÁV intranet portálon, az utasítástárban érhető el.

6.0 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

Az utasítás a MÁV Értesítőben történő közzétételét kö-
vető napon lép hatályba.

7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. sz. melléklet:  A MÁVSZ 2885-5:2019 jelzetű 
vállalati szabvány „Váltóállítómű 
szerelvényei Szigetelt vonórúd 
egyszerű kitérők zárnyelves váltó-
ihoz”

dr. Homolya Róbert sk.
elnök-vezérigazgató
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1. sz. melléklet

 MÁV Zrt.  MÁVSZ 2885-5:2019
VÁLLALATI SZABVÁNY 

Váltóállítómű szerelvényei

Szigetelt vonórúd egyszerű kitérők zárnyelves váltóihoz

MÁVSZ 2885-5/2004. helyett E 58

A szabvány alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy nem jelent-e meg módosítása, kiegészítése, helyesbíté-
se, illetve hatálytalanítása.

A hatálybalépés időpontja: 2020. január 1.
 
Tartalmazza a MÁVSZ 2885-5 K:2004 lap szerinti módosításokat. 
(MÁV Rt. Értesítő 51/2004. XII. 17.)

Méretek mm-ben

E szabvány tárgya a központi- és helyszíni állítású zárnyelves csúcssínrögzítővel szerelt 48 és 54 kg/fm súlyú ala-
csony és magas csúcssínű váltók szigetelt vonórúdjainak műszaki követelményei.

1. Fogalommeghatározás

A szigetelt vonórúd a váltó csúcssínjeit összekötő és azok együttmozgását biztosító szigetelt tolórúd kapcsolatát 
valósítja meg a kézi állítóművel és a váltóábrával (ha van), de azokat egymástól villamosan elválasztja.

2. Változatok

2.1. Hajlított szigetelt vonórúd jobbra hajlított jele J (nagy J) és balra hajlított jele B (nagy B) változatban készül.
A hajlított szigetelt vonórudat akkor kell alkalmazni, ha a helyszíni állítómű és a központi állítómű a váltónak azo-
nos oldalára van szerelve.

2.2. Egyenes szigetelt vonórúd
Egyenes szigetelt vonórudat akkor kell alkalmazni, ha a helyszíni állítómű a központi állítóművel szemben van 
szerelve.

3. Megnevezés

E szabvány szerinti vonórúd megnevezése:
Egyenes szigetelt vonórúd egyszerű kitérők zárnyelves csúcssínrögzítővel szerelt váltóihoz MÁVSZ 2885-5, 
vagy Szigetelt jobbra hajlított vonórúd egyszerű kitérők zárnyelves csúcssínrögzítővel szerelt váltóihoz MÁVSZ 
2885-5.

4. Megjelölés

4.1. A megjelölésnek maradandó jelöléssel tartalmaznia kell:
–  a gyártó jelét vagy nevét,
–  a gyártási évet,
–  a MÁVSZ 1631 szerinti szabványjelet,
–  hajlított vonórudakon a hajlítás irányát B vagy J betűvel a 2.1. szakasz szerint értelmezve.

4.2. A megjelölésnek a szerkezet beszerelt állapotában is láthatónak kell lenni.

ETO 656.25. Hivatkozási szám: MÁVSZ 2885-5:2019
 (8 oldal) 
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5. Alak, méret, anyag, kivitel

5.1. A hajlított szigetelt vonórúd jobbra hajlított változatának alakja és méretei, az M1. mellékletben az 1 (egyes) 
jelű alkatrész. A szigetelést az A részlet szerint kell kialakítani.

Megjegyzés: a balra hajlított változat tükörképe a jobbra hajlítottnak.

5.2. Az egyenes szigetelt vonórúd alakja és méretei az M2. mellékletben a 2 jelű alkatrész. A szigetelés kialakítá-
sa az M1. melléklet A részlete szerint.

5. 3. A vonórúd anyaga Ø30 köracél (MSZ EN 10060), melynek acélminősége legalább S235JR (MSZ EN 10025-
1, MSZ EN 10025-2) legyen¬.

5.4.  A vonórudakat a rajzok (M1., M2.) szerinti alakra egy darabból kell kovácsolni, az 
MSZ EN 10250-1 előírásainak megfelelőnek.

5.5. A szigetelő betét és szigetelő alátét anyaga danamid.
Az M3. mellékletben a 3, 4 jelű alkatrész.

5.6. A vonórudak hegesztett rúdfejjel is gyárthatók. A hegesztett kivitelben készült rúd szilárd¬ságát a rúdszár és 
a rúdfej között az M27-es menetes kötés és a hegesztés együttesen biztosítja M4. melléklet szerint.

6. Korrózióvédelem

6.1. A nem szigetelt (helyszíni állítóműhöz csatlakozó felületeket kalciumbázisú kenőzsírral kell bekenni.

6.2. A szigetelt (tolórúdhoz) csatlakozó felületeket festeni, és zsírral bekenni nem szabad.

6.3. A 6.1., 6.2. szakaszban meghatározott felületeken kívül a vonórudat olajfestékkel  feketére kell festeni.

7. Vizsgálat, átvétel

7.1. A kovácsolás feleljen meg az MSZ EN 10250-1 előírásainak.

7.2. A vonórudak méretei, mérettűrései, felületi megmunkálásai feleljenek meg e szabvány előírásainak.

7.3. A szigetelő betét és szigetelő alátét légbuborékmentes legyen, méretei, mérettűrései feleljenek meg e szab-
vány előírásainak.

7.4. Villamos szigetelési ellenállás értéke 500 V egyenfeszültségű műszerrel mérve, legalább 5 kΩ legyen.

7.5. Villamos átütési szilárdság 0,5 kVA teljesítményű műszerrel mérve, legalább 2000 V effektív váltakozó fe-
szültség legyen.

7.6. Korrózióvédelem vizsgálata: szemrevételezéssel.

Megjegyzés:
A szigetelt csatlakozásnak festék és zsírmentesnek kell lenni.

7.7. A hegesztéseket az MSZ EN ISO 17637 szerint szemrevételezéssel kell megvizsgálni.
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A szövegben említett szabványok

Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata.     MSZ EN ISO 17637
Ömlesztőhegesztéssel készített kötések szemrevételezéses vizsgálata. 
Melegen hengerelt termékek ötvözetlen szerkezeti acélokból.   MSZ EN 10025-1
Műszaki szállítási feltételek (tartalmazza az A1:1993 módosítást is) MSZ EN 10025-2
Általános célú, melegen hengerelt köracél. Méretek, valamint 
a méret és az alak tűrései ……………………………………………… MSZ EN 10060
Szabadon alakított acél kovácsdarabok általános gépészeti 
felhasználásra. 1. rész: Általános követelmények …………………… MSZ EN 10250-1
Rövid szabványjel  .............................................................................. MÁVSZ 1631

A tárggyal kapcsolatos szabvány

Váltóállítómű szerelvényei. Szigetelt kapcsolórúd egyszerű kitérők 
zárnyelves csúcssínrögzítőihez  ........................................................... MÁVSZ 2885-1
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31/2020. (II.14.MÁV Ért. 6.)  EVIG sz. utasítás
A MÁVSZ 2826:2019 jelzetű, „Fék- és rögzítősaru 

48, 54 és 60 típusú sínrendszerekhez” című vállalati 
szabvány kiadásáról

1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA

A MÁVSZ 2826 MÁV vállalati szabvány felülvizsgált 
és módosított kiadása.

2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA

2.1 Az utasítás személyi hatálya
Jelen utasítás részét képező, a MÁVSZ 2826:2019 jel-
zetű, „Fék- és rögzítősaru 48, 54 és 60 típusú sínrend-
szerekhez” című MÁV vállalati szabvány hatálya ki-
terjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére és 
munkavállalójára.

2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért 
felelős
Az utasítás kidolgozásáért és folyamatos karbantartá-
sáért az Üzemeltetési főigazgatóság Pályalétesítmé-
nyi igazgatóság Pályafenntartási osztálya a felelős. A 
mellékletben szereplő vállalati szabvány kibocsátá-
sának (előkészítésének, hozzáférés biztosításának) és 
nyilvántartásának teendőiért az Infokommunikációs és 
technológiai rendszerek főigazgatóság, Technológiai 
rendszerüzemeltetési igazgatóság Geodéziai, térinfor-
matikai és dokumentációs osztálya a felelős. 

3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

A fogalmakat jelen utasítás mellékleteként kiadott MÁVSZ 
2826:2019 jelzetű vállalati szabvány tartalmazza. 

4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA

A mellékletben szereplő MÁVSZ 2826 a „Fék- és 
rögzítősaru 48, 54 és 60 típusú sínrendszerekhez” 
MÁV vállalati szabvány felülvizsgálatra és módosítás-
ra került.
 
5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK

Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát 
veszti az 5/2003. P. FőIG. számú utasítás. Az utasí-
tás mellékletei az utasítás elválaszthatatlan részeit ké-
pezik. Az utasítás mellékletei az utasítás módosítása 
nélkül is módosíthatók, a mellékletek aktuális verzi-
ója a MÁV intranet portálon, az utasítástárban érhe-
tő el.

6.0 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

Az utasítás a MÁV Értesítőben történő közzétételét kö-
vető napon lép hatályba.

7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. sz. melléklet  A MÁVSZ 2826:2019 jelzetű vál-
lalati szabvány „Fék- és rögzítősaru 
48, 54 és 60 típusú sínrendszerek-
hez”

dr. Homolya Róbert sk.
elnök-vezérigazgató
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1. sz. melléklet

 MÁV Zrt.  MÁVSZ 2826:2019
VÁLLALATI SZABVÁNY 

Fék- és rögzítősaru

48, 54 és 60 típusú sínrendszerekhez

A MÁVSZ 2826:2003 helyett G 83 C

A szabvány alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy nem jelent-e meg módosítása, kiegészítése, helyesbíté-
se, illetve hatálytalanítása.

A hatálybalépés időpontja: 2020. január 1.
 

Méretek mm-ben

E szabvány a „48”, „54” és „60” kg/folyóméter rendszerű pályáknál alkalmazott féksaruk alakját, méretét, anya-
gát, kivitelét, vizsgálatát és átvételi előírását tárgyalja.
Továbbá meghatározza a féksaruk üzemben tartásának, valamint a bontásból visszanyert fék¬saru alkatrészek fel-
használásának követelményeit.
 

1. Általános előírások

1.1. A féksaruk gyártását és javítását a MÁV Zrt. által kijelölt üzem végezheti a mindenkor érvényben levő mű-
helyrajzok alapján.

1.2. A féksaruk gyártási folyamatát a gyártó üzem technológiai előírásai határozzák meg.

1.3. A bontásból visszanyert kopott alkatrészek – fej és fül – újból felhasználhatók amennyiben méretei kielégítik 
az M3-as és M4-es Mellékletben közölt alkatrész rajzokon elhelyezett táblázat előírásait.

2. Alkalmazás

A szabvány tárgyát képező féksaruk a „48”, „54” és „60” kg/folyóméter tömegű sínrendszereknél a vasúti kocsik 
megfékezésére illetve az álló járművek állva tartására egyaránt alkal¬maz¬hatók (rögzítősaru, sávos festéssel).

(Használatukat az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékei szabályozzák.)

3. Megnevezés, megrendelés

3.1. Az egyes sínrendszerekhez felhasználható féksaruk megnevezése:
Pl.: Féksaru „48” rendszerű sínhez

3.2. Megrendeléskor fel kell tüntetni
– az igényelt féksaru típus megnevezését,
– a féksaru szabványszámát.
Pl.: Féksaru „54” MÁVSZ 2826

ETO 625.156.3. Hivatkozási szám: MÁVSZ 2826:2019
 (15 oldal)
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4. Alak, méretek

4.1. A féksaruk és azok alkatrészeinek alakja és méretei mindenben meg kell, hogy feleljenek a jelen szab¬ványban 
közölt Melléklet, illetve a műhelyrajzok követelményeinek.

4.2. A jelöletlen tűrések pontossága feleljen meg az MSZ ISO 2768-m tűrésosztály előírásai-nak (MSZ ISO 2768-1).

5. Anyag

A féksaruk gyártásánál felhasznált anyagok megnevezését és anyagminőségét az 1. számú Táblázat tartalmazza. 
A táblázatban megadott anyagminőségek az irányadók, tehát ezzel egyenértékű vagy jobb paraméterekkel rendel-
kező anyagok használhatók fel.

Tétel-
szám

Féksaru típus 
(kg/fm) Alkatrészek 

megnevezése
Anyag Alak

„48” „54” 
„60” minőség szabvány méret szabvány

1 1 – Talp S235JRG2 MSZ EN ISO 
16120-2 10×120×510 EN 10060– 1

2 1 1 Fej Aö. 500. F. 
(GS-52) DIN 1681 - -

3 1 1 Fül S235JR MSZ EN ISO 
16120-2 Ø 16×184 EN 10058

4 2 2 Félgömbfejű 
szegecs

C4D
1.0300

MSZ EN ISO 
16120-2

Ø16×40 DIN 124
DIN 660/1245 1 1 Ø10×40

1. számú Táblázat: A felhasznált anyagok megnevezése és anyagminősége

6. Kivitel, kikészítés

6.1. Az elkészült féksarukat a sínnel érintkező belső felületek kivételével – melynek festése tilos – festeni kell az 
alábbiak szerint:

6.1.1. A „48” kg/folyóméter rendszerű síneknél alkalmazott féksarut sárgára kell festeni az MSZ 9618-1 
szín¬választék szerint. 

6.1.2. Az „54” kg/folyóméter rendszerű síneknél használt féksarukat világoskékre kell festeni az MSZ 9618-1 
színválaszték szerint. 

6.1.3. A „60” kg/folyóméter rendszerű síneknél használt féksarukat vörösre kell festeni az MSZ 9618-1 színvá-
laszték szerint. 

6.1.4. A „48”, „54”, „60” kg/folyóméter rendszerű síneken a járművek állva tartásához az „54” rendszerű féksarut 
kell alkalmazni, melyet sárga-kék ferde sávozásúra kell festeni az MSZ 9618-1 színválaszték szerint, az így meg-
jelölt féksarukat (rögzítősarukat) csak járművek állva tartására lehet használni.

7. Vizsgálat, átvétel

7.1. A féksaruk minden darabos minőségi vizsgálatát a gyártó üzem, átvételét a Pályahálózat működtető megbí-
zott dolgozója vagy szervezete végzi, a gyártó üzem telephelyén.

7.2. Az átvételkor az átvevő rendelkezésére kell bocsátani:
– az átvételhez szükséges rajzokat,
– a speciális mérőeszközöket és idomszereket,
– ezen szabványt.

7.3. Az átvételre felkínált féksarukból 100 db-onként 3-3 db-ot véletlenszerűen ki kell emelni a vizsgálat céljára.
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7.3.1. A kivett vizsgálati példányban repedés, sorja, gyűrődés nincs megengedve, erről szem¬re¬¬vételezéssel 
meg kell győződni. A szegecselések tömörségét kalapácsütésekkel kell ellenőrizni, és meg kell győződni a fül 
merevségéről és illeszkedéséről. A féksaru talpon, illetve a fejen defor¬má¬¬ció nem lehet. Fontos alaki követel-
mény, hogy a talp sínre fel¬fekvő felülete egyenes legyen. Ellenőrizni kell a festést is.

7.3.2. Ellenőrizni kell az M1-3 szerinti tűrésezett méretek helyességét, a csúszótalp anyagának keménységét (max. 
150 HB) az MSZ EN ISO 6506-1 szerint, valamint a megmunkált felületek minőségét.

7.3.2.1. A vizsgálatot az átvevő a gyártó által rendelkezésre bocsátott, megfelelően kalibrált és érvényesen hitele-
sített mérőeszközökkel és spe¬ciális idomszerekkel végzi.

7.3.3. Ha a vizsgálati darabok közül egy is minőségi kifogás alá esik, úgy újabb kétszeres vizsgálati anyagot kell 
kivenni. Ha ezek vizsgálata során minőségileg kifogásolt darab nincs, úgy a 100 db-os tételt jónak kell minősíte-
ni. Ha ebben is van olyan darab, amely minőségi kifogás alá esik, úgy a tételt vissza kell utasítani. A gyártóüzem 
köteles ismételten darabonkénti minőségi vizsgálatot végezni, a hibás darabokat javításra, illetve selejtezésre uta-
sítani. A javítás és átvizsgálás után a tételt ismét fel lehet ajánlani átvételre. Az újbóli átvételi vizsgálatot szigorí-
tottan a tétel legalább 10%-ának vizsgálatával kell elvégezni. A szigorított átvételi eljárás során egyetlenegy mi-
nőségi kifogás alá eső féksaru esetén is ismé¬telten vissza kell utasítani a tételt.

7.3.4. Az átvett illetve visszautasított féksarukról jegyzőkönyvet kell készíteni.

7.4. Felújított féksaruk átvétele esetén – új talp bontásból visszanyert fej és fül felhasz-nálásával – mérni kell a fej 
legmagasabb pontja és a sínkorona felső síkja közötti magassági méretet. Ez nem lehet kisebb a fej rajzán tábláza-
tosan megadott kopott méreteknél. Ha ez a követelmény kielégül úgy a továbbiakban a 7.3. szakasz előírásai sze-
rint kell az átvételt lefolytatni. Az így átvett felújított féksaruk korlátozás nélkül használhatók.

8. Megjelölés

A féksaru talp külső felületén a gyártási rajzon bejelölt helyen – a féksaru mázolása előtt – 4 mm-es magasságú 
beütő betűkkel kell feltüntetni a gyártómű jelét és a MÁV szabványjelét.
A szabványjel a MÁVSZ 1631 szabvány szerint jól látható legyen.

9. Speciális mérőeszközök

9.1. Csúszótalp idomszerei.

9.1.1. Kombinált lapidomszer a talpszélesség és a talp mélység mérésére. „Megy” és „Nem megy” oldali kivitelben.

9.1.2. Kombinált lapidomszer a ráfutófelület szélességi mérésére, szögmérésére, valamint a ráfutó nyelv hosszmé-
résére, „Megy” „Nem megy” oldali kivitelben.

9.1.3. Kombinált villásidomszer a ráfutótalp vastagság mérésére valamint szögmérésére. „Megy” „Nem megy” 
oldali kivitelben.

9.2. Lyuk, alak-, helyzet- és hosszmérő készülék, a fülhöz.
A kész fül behelyezése után a rögzítőcsap betolásával egyszerre mérje a „Megy” oldalt, illetve ha nem lehet behe-
lyezni a „Nem megy” oldalt. Csak a gyártás során használható. Szerelt állapotban a fül méreteit nem kell vizsgálni.

9.3. Fejmagasság és vastagságmérő idomszer
A bontásból visszanyert fej vastagság és magasság méréséhez. Amennyiben az idomszeres mérés alapján a fej ko-
pott méretei megfelelnek, azt újból fel kell használni.

10. Speciális mérőeszközök időszakos vizsgálata

A 9. fejezetben felsorolt gyártási és átvételi idomszerek mérőméreteit évenként egy alka-lom¬mal a gyártó üzem 
méretellenőrzéssel hitelesíteni köteles. A bemérés ered¬ményét jegyzőkönyvileg kell rögzíteni. A jegyzőkönyv 
alapján az idomszert minőség ellenőrző bélyegzővel minősíteni kell. A gyártás illetve átvétel során csak hitelesí-
tett mérőkészlet használható.
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A szövegben említett szabványok

MSZ 957 Recézés
DIN 660/124 Félgömbfejű szegecs
MSZ EN 10058 Általános célú, melegen hengerelt laposacél és szélesacél.  
 Méretek, valamint a méret és az alak tűrései
MSZ EN 10060 Általános célú, melegen hengerelt köracél. Méretek, valamint a 
 méret és az alak tűrései
MSZ EN 10213 Nyomástartó acélöntvények
MSZ 9618-1 Festékek színválasztéka. CIE színjellemzők
MSZ ISO 2768-1 Jelöletlen tűrések. Mérettűrések
MSZ EN ISO 6506-1 Fémek. Brinell-keménységmérés. 1. rész: Mérési eljárás
MSZ EN ISO 16120-2 Ötvözetlen acél hengerhuzal huzalgyártásra. 2. rész: 
 Az általános felhasználású hengerhuzal követelményei
MÁVSZ 1631 Vállalati szabványjel
DIN 124 Halbrundniete. Nenndurchmesser 10 bis 36 mm
 (Félgömbfejű szegecsek. 10-től 36 mm átmérőig)
DIN 1681 Stahlguβ für allgemeine Verwendungszwecke; Technische Lieferbedingungen
 (Acélöntvények általános alkalmazása. Műszaki szállítási feltételek)

A tárggyal kapcsolatos szabványok

MSZ EN 10027-1 Acélok jelölési rendszere. 1. rész: Az acélminőségek jele
MSZ EN 10027-2 Acélok jelölési rendszere. 2. rész: Számrendszer

A szövegben említettekre vonatkozó utasítás

MÁV Zrt. F. 2. sz. Forgalmi Utasítás és F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei    
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32/2020. (II.14.MÁV Ért. 6.)  EVIG sz. utasítás
A MÁVSZ 1731:2019 jelzetű, „Vasútépítés - Vasúti 

szelvényjelző betonból” című vállalati szabvány 
kiadásáról

1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA

A MÁVSZ 1731 MÁV vállalati szabvány felülvizsgált 
és módosított kiadása.

2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA

2.1 Az utasítás személyi hatálya
Jelen utasítás részét képező, a MÁVSZ 1731:2019 jel-
zetű, „Vasútépítés - Vasúti szelvényjelző betonból” című 
MÁV vállalati szabvány hatálya kiterjed a MÁV Zrt. va-
lamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára.

2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért 
felelős
Az utasítás kidolgozásáért és folyamatos karbantartá-
sáért az Üzemeltetési főigazgatóság Pályalétesítmé-
nyi igazgatóság Pályafenntartási osztálya a felelős. A 
mellékletben szereplő vállalati szabvány kibocsátá-
sának (előkészítésének, hozzáférés biztosításának) és 
nyilvántartásának teendőiért az Infokommunikációs és 
technológiai rendszerek főigazgatóság, Technológiai 
rendszerüzemeltetési igazgatóság Geodéziai, térinfor-
matikai és dokumentációs osztálya a felelős. 

3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

A fogalmakat jelen utasítás mellékleteként kiadott MÁVSZ 
1731:2019 jelzetű vállalati szabvány tartalmazza. 

4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA

A mellékletben szereplő MÁVSZ 1731 a „Vasútépítés 
- Vasúti szelvényjelző betonból” MÁV vállalati szab-
vány felülvizsgálatra és módosításra került.

5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK

Az utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát 
veszti a 6/2006. P. FőIG. számú utasítás. Az utasítás 
mellékletei az utasítás elválaszthatatlan részeit képe-
zik. Az utasítás mellékletei az utasítás módosítása nél-
kül is módosíthatók, a mellékletek aktuális verziója a 
MÁV intranet portálon, az utasítástárban érhető el.

6.0 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

Az utasítás a MÁV Értesítőben történő közzétételét kö-
vető napon lép hatályba.

7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. sz. melléklet: A MÁVSZ 1731:2019 jelzetű vál-
lalati szabvány „Vasútépítés - Vas-
úti szelvényjelző betonból”

dr. Homolya Róbert sk.
elnök-vezérigazgató
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1. sz. melléklet

 MÁV Zrt.  MÁVSZ 1731:2019
VÁLLALATI SZABVÁNY
 
Vasútépítés -

Vasúti szelvényjelző betonból

MÁVSZ 1731:2006 helyett G 83 A

A szabvány alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy nem jelent-e meg módosítása, kiegészítése, helyesbíté-
se, illetve hatálytalanítása.

A hatálybalépés időpontja: 2020. január 1. 

E szabvány tárgya vasúti a szelvények jelzésére alkalmas jelzőeszköz készítése betonból.

Megjegyzés: "Az országos közforgalmú vasutak pályatervezési szabályzata" alapján, a szelvé¬nyezés a pálya 
hosszának beosztása 100 méterenként, a vágánytengelyre vonatkozóan folytatólagos egész számokkal történik. A 
szelvényszám a beosztás sorszáma. A szelvény a pályán lévő pont helyének távolsága a kezdőponttól.

1. Megnevezés

Vasúti szelvényjelző betonból MÁVSZ 1731.

2. Követelmények

2.1. Anyag
A beton készítéséhez csak bizonyítottan alkalmas anyagokat lehet felhasználni.

A beton minősége az MSZ 4798 szerint:
C30/37-XF1-20-S1-Cl 1,0 CEM I 32,5 N-50év

Adalékanyag legnagyobb szemnagysága Dmax = 20 mm
Víz-cement tényező: v/c = 0,55
Finomsági modulus m = 5,75
Konzisztencia osztály: S1
Cement minősége: portlandcement MSZ EN 197-1 - CEM I 32,5 N

Keverési víz: általánosságban az ivóvíz megfelelő. 
Ettől eltérő víz használata esetén vizsgálni kell, hogy az SO3 0,3 %-nál több ne legyen és a kloridtartalom legfel-
jebb CI 1,0 tömegszázalék legyen.

Megjegyzés:
Zavaros, feltűnő szagú, ízű, vizet, vagy olyan vizet, amely 5 percen át tartó forralás után a belemártott közömbös 
ibolyaszínű lakmuszpapír színét – a benne foglalt szabad sav következtében – vörösre változtatja, előzetes labo-
ratóriumi vizsgálat nélkül nem szabad felhasználni.

2.2. A beton szilárdságára és fagyállóságára vonatkozó követelmények feleljenek meg az MSZ 4798 előírásainak.

Hivatkozási szám:  MÁVSZ 1731:2019
(7 oldal)
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2.3. A meszelésre, illetve mázolásra kerülő felületeket legalább 1 cm rétegvastagságú habarccsal kell készíteni – a 
2.1. szakasz szerinti cementadagolás mellett – finom homok (Dmax = 2,5 mm) adalékanyaggal.

2.4. A kötés és szilárdulás ideje alatt az MSZ 4798 szerinti utókezelési és kizsaluzási előírásokat kell betartani. 

2.5. A zsaluzóanyag eltávolítása után a meszelésre kerülő friss betonfelületen mutatkozó kisebb hibákat (leválá-
sok, felületi kavicsfészkek, stb., amelyeknek nagysága helyenként a 3 cm2-t ne haladjon meg), a 2.3. szakasz sze-
rinti adalékanyagból és cementből készített habarccsal kell kijavítani.

2.6. A meszelésre nem kerülő betonfelületeken csak a 2 cm2-t meghaladó leválásokat, felületi kavicsfészkeket 
stb. kell kijavítani.

2.7. A betonidomokat zsaluzóanyag nélkül mozgatni csak akkor szabad, ha a beton 28 napos szilárdságának 50%-
át már elérte.

2.8. A meszelésre kerülő felületeket először cementlével kell mázolni. A cementlé száradása után az 1. ábrán je-
lölt fehér felületeket – beépítés után a földből kiálló teljes felületet – MSZ EN 459-1 szerint kell meszelni. A szá-
mokat a 2. ábra alapján 80 mm nagyságjelű közepes (10 – 12 mm) vonalvastagságú fekete számjegyek legye-
nek. A felirat fekete olajfestékkel (MSZ EN 1062-1) felírva, vagy fényvisszaverő táblás kivitelben készülhet a 
MÁVSZ 2958 és melléklete szerint. A kilométerjelzőre az 1. ábrán méretezett fekete sávot a MSZ EN 1062-1 sze-
rinti olaj¬festékkel kell mázolni.

2.9. A betonidomokat cementlével mázolni, meszelni, a számokat felírni, és a kilométer-jelzőkre a fekete sávot 
mázolni csak beépítésük után szabad.

2.9. Alak és méretek az ábráknak megfelelőek legyenek.

3. Megjelölés

Az 1. ábrán megjelölt helyen az MSZ EN 13369 (7. fejezet) szerint kell a kísérő informá-ciókat feltüntetni és a 
MÁVSZ 1631 szerint rövid szabványjelet.

4. Szállítás, beépítés

4.1. A betonidomokat szállítani és beépíteni csak akkor szabad, ha a beton 28 napos szilárdságát már elérte.

4.2. Szállításnál a betonidomokat lehetőleg rugós járműveken kell szállítani, és szorosan egymás mellé kell rakni.

4.2.1. Ha a szállító jármű rugózatlan, vagy rakfelülete egyenetlen, a betonidomok közötti hézagokat puha anyag-
gal (szalma, papír, forgács, stb.) bélelni kell.

4.3. A betonidomokat a 3., illetve 4. ábrákon közölt példák figyelembevételével kell beépíteni, úgy, hogy a beton-
idomok az alépítmény korona fölé 50-70 cm-rel emelkedjenek ki.
A kavicságy a betonidomokat ne takarja el nagyobb mértékben, mint a 4. ábrán közölt beépítési példán. 

4.4. A betonidomok részére kiásott gödör fenekét és a beállított betonidom köré visszatöltött földet döngölni kell.

4.5. A vasúti pályákon a szelvényjelzőket a kezdőpont felől a végpont felé tekintve, 100 m-enként váltakozva kell 
elhelyezni a pálya jobb és bal oldalán, a vágánytengelytől 2,20 m-re.
A vasúti pálya jobb oldalára a páros, bal oldalára a páratlan számú oszlopokat kell elhelyezni.

4.6. Átépített vasútvonalakon 100 km/ó tervezési sebesség felett a fényvisszaverő táblás kivitelű szelvényjelzőket 
kell alkalmazni a MÁVSZ 2958 szerinti megnövelt számméretekkel.

5. Vizsgálat, ellenőrzés

5.1. Az adalékanyag és a víz vizsgálatait az MSZ EN 934-2 szerint kell végezni.
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5.2. A beton vizsgálatát az MSZ EN 12350 és az MSZ EN 12390 szabványsorozatok szerint kell elvégezni.

5.3. A betonidom méreteit az 1. ábra alapján kell vizsgálni. A tengelygörbeség megengedett értéke 0,4 cm.

5.4. Ellenőrizni kell a beépítést, a betonidomok a kitűzött helyeken legyenek, függőlegesen álljanak, mellettük a 
föld kellően tömör legyen, a földből kiálló felületük meszelt, a felírt számok felülete összefüggő sima legyen, és 
széleik élesen elhatároltak legyenek.

5.5. Az előregyártott betontermék műszaki dokumentációját az MSZ EN 13369 szerint kell ellenőrizni.
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1. ábra
A feltüntetett méretek cm-ben vannak.
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2. ábra
A feltüntetett méretek mm-ben vannak.
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3. ábra
A feltüntetett méretek cm-ben vannak.

4. ábra
A feltüntetett méretek cm-ben vannak.
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A szövegben említett szabványok

MSZ 4798 Beton. Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és 
 megfelelőség, valamint az MSZ EN 206 alkalmazási feltételei Magyarországon
MSZ EN 197-1 Cement. 1. rész: Az általános felhasználású cementek össze-tétele, követelményei és 
 megfelelőségi feltételei
MSZ EN 934-2 Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz. 2. rész: Betonadalékszerek.  
 Fogalommeghatározások, követel-mények, megfelelőség, jelölés és címkézés
MSZ EN 459-1 Építési mész. 1. rész: Fogalommeghatározások, követelmények és megfelelőségi feltételek
MSZ EN 1062-1 Festékek és lakkok. Bevonóanyagok és bevonatrendszerek kültéri falazatra és betonra. 
 1. rész: Osztályba sorolás
MSZ EN 12350 szabványsorozat - A friss beton vizsgálata.
MSZ EN 12390 szabványsorozat - A megszilárdult beton vizsgálata
MSZ EN 13369 Előre gyártott betontermékek általános szabályai
MÁVSZ 1631 Rövid szabványjel

A tárggyal kapcsolatos szabvány

MÁVSZ 2958 Vasúti jelzőeszközök. Jelzőtáblák 
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33/2020. (II.14.MÁV Ért. 6.)  EVIG sz. utasítás
A MÁV-MI UIC 723:2019 jelzetű, „Gyomirtás - 
Műszaki és kezelési szempontok” című vállalati 

műszaki irányelv kiadásáról

1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA

A MÁV-MI UIC 723:2005 vállalati műszaki irányelv 
felülvizsgált és módosított kiadása.

2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA

2.1 Az utasítás személyi hatálya
Jelen utasítás részét képező MÁV-MI UIC 723:2019 jel-
zetű, „Gyomirtás - Műszaki és kezelési szempontok” című 
MÁV vállalati műszaki irányelv hatálya kiterjed a MÁV 
Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára.

2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért 
felelős
Az utasítás kidolgozásáért és folyamatos karbantartá-
sáért az Üzemeltetési főigazgatóság Pályalétesítmé-
nyi igazgatóság, Pályafenntartási osztálya a felelős. 
A mellékletben szereplő vállalati szabvány kibocsátá-
sának (előkészítésének, hozzáférés biztosításának) és 
nyilvántartásának teendőiért az Infokommunikációs és 
technológiai rendszerek főigazgatóság, Technológiai 
rendszerüzemeltetési igazgatóság Geodéziai, térinfor-
matikai és dokumentációs osztálya a felelős. 

3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

A fogalmakat jelen utasítás mellékleteként kiadott 
MÁV-MI UIC 723:2019 jelzetű vállalati műszaki 
irányelv tartalmazza. 

4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA

A mellékletben szereplő MÁV-MI UIC 723 „Gyomir-
tás - Műszaki és kezelési szempontok” MÁV vállala-
ti műszaki irányelv felülvizsgálatra és módosításra ke-
rült.

5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK

Az Utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát 
veszti a 3/2005. P. FőIG. számú utasítás. Az utasítás 
mellékletei az utasítás elválaszthatatlan részeit ké-
pezik. Az utasítás mellékletei az utasítás módosítá-
sa nélkül is módosíthatók, a mellékletek aktuális ver-
ziója a MÁV intranet portálon, az utasítástárban ér-
hető el.

6.0 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

Az utasítás a MÁV Értesítőben történő közzétételét kö-
vető napon lép hatályba.

7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. sz. melléklet  A MÁV-MI UIC 723:2019 jelzetű 
vállalati műszaki irányelv „Gyom-
irtás - Műszaki és kezelési szem-
pontok”

dr. Homolya Róbert sk.
elnök-vezérigazgató
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1. sz. melléklet

 MÁV Zrt.  MÁV-MI UIC 723:2019
MŰSZAKI IRÁNYELV 

Gyomirtás - Műszaki és kezelési szempontok

MÁV-MI UIC 723:2005. helyett  G 83

Vegetation control — Technical and management aspects

A műszaki irányelv alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy nem jelent-e meg módosítása.

A hatálybalépés időpontja: 2020. január 1.

A műszaki irányelv alkalmazása ajánlott.

Előszó

A fordítás alapja az UIC 723 döntvény 2. kiadásának (2004.01.01.) angol nyelvű szövege.

A vasúti felépítményen alkalmazandó gyomirtószerek kiválasztása, alkalmazása és felhasználása a gyomirtó sze-
rek engedélyezésére és felügyeletére kijelölt szakhatóság előírásai alapján történjen.
 Javasolt a Magyarországon engedélyezett növényvédő szerek hivatalos adatbázisának használata.

1. Meghatározások

 

1. ábra: A gyomirtandó területek vázlatos bemutatásai

Gyomirtandó területek A vasúttársaságok gyakran felosztják vonalaikat számos szakaszra, ami visszatükrözi az 
alkalmazott különböző gyom-irtási intézke¬déseket, az alkalmazás gyakoriságát, az al-
kalmazás változó idő¬tartamát, és néhány esetben a megosztott szervezeti felelősségeket.

Hivatkozási szám: MÁV-MI UIC 723:2019 
 (14 oldal) 
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AB terület Ágyazat: a vágány azon része mely zúzottkőből, vagy kavicsból készül, tartalmazva a 
benne lévő aljakat, és síneket. 

 Merevlemezes vágány: beton alapú szerkezet.

C terület  Átmeneti terület: a vágánynak az a része, mely határos a rézsűvel az ágyazat mindkét 
oldalán, magába foglalja a karbantartási, és pályafelügyeleti okok miatt szükséges pad-
kát, és a területeket a két vágány között (két és többvágányú vonalakon). A vízelvezető 
árkok, illetve néhány esetben a szivárgó rendszerek szintén a C területen épülnek meg.

 
D terület            Rézsű: a rézsűk a vágány mentén, a vágányhoz csatlakozó C területtől kifelé.

 
2. Igény a gyomirtásra

Általánosságban, a növények hajlamosak elfoglalni minden növényzetmentes területet, és ezért szükséges a 
gyomirtás, az alábbi pontokban meghatározott okok miatt.

A gyomirtás célja a különböző területeken:
− a vágányt (AB és C területek) növényzetmentesen tartani,
− a növényzetet a rézsűn (D terület) bizonyos határokon belül kell tartani.

2.1. A vágányban (AB és C területek) 

2.1.1. Növekedési folyamat a vágányon belül

Az ágyazat (AB terület) rendszerint száraz és meleg hely, az idő előrehaladtával, az ágyazat kopása, és a kívül-
ről bekerülő szennyeződés (levegő, vagonok), megnöveli a finom szemcsék mennyiségét. Ennek eredményeként 
a nedvességtartalom nőni kezd, a növényzet növekedési feltételei javulnak. A folyamat során a védőréteg is gyen-
gülhet. 

2. ábra: A vágány hosszú-távú változása a növények hatása alatt

 
A növényzet fejlődés egy másik folyamata az átmeneti területen történik (C terület), ahol a növekedés rendszerint 
akkor kezdődik meg, amikor a növények megfelelő környezetet találnak. 
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A növények benőhetnek a szomszédos területről vagy a föld alatt, vagy a föld feletti kihajtással (sarjakkal), futónövé-
nyekként, vagy szétszórt magok útján. Ha a vegetáció eléri az ágyazati rézsű alját, a növényzet gyökerei és az ágya-
zatból származó finom anyagok kombinációja elzárja a durva pórusokat, ezáltal az ágyazat vízelvezetése lecsökken. 

Következésképpen a nedvesség tartalom növekszik, ami az ágyazat alatti védőréteg rohamos gyengüléséhez ve-
zet. (2. sz. ábra).
Csökken a vágány stabilitása és teherbíró képessége. 
A megnövekedett nedvesség tartalom tovább javítja a feltételeket növényzet betelepedéséhez. Ezek a folyamatok 
más negatív tényezőkkel együtt az alépítmény romlását eredményezik. Jelenleg nincs olyan modell, amely képes 
előre jelezni a növényzet hatását a vágány stabilitásra.

2.1.2. Érvek a gyomirtásra a vágányzónában

A fő szempontok a gyomirtási intézkedésekre a vágányban.

1. táblázat: Biztonsági, üzemelési és gazdasági okok a gyomirtásra a vágányban
Biztonsági szempontok:

•  Kihatás a vonatok fékezési és indítási erejére, az adhézió elvesztése miatt,
•  Csökkentett biztonság a vasúti dolgozók számára,
•  A törpe tolatásjelzők, figyelmeztető jelek, biztonsági határjelzők stb. korlátozott láthatósága (különösen 

pályaudvarokon és az útátjárókban),
•  Bizonytalanná teheti a vonatérzékelést (felrakódik a jármű kerekeire, foglaltság érzékelő elemek, szigetelt 

sínáramkörök működési feltételeinek romlása), 
•  A menekülési (vészhelyzet) útvonalak elzárása,
•  A tűz kockázatának növekedése.

Üzemeltetési és műszaki szempontok:
•  Kihatás a vágány minőségre (pl. csökken az ágyazat rugalmassága), aminek biztonsági kihatásai lehetnek, 
•  Kihat a vágány mellett lévő elektromos jelző rendszerekre (a nedvesség, és így az elektromos vezetőké-

pesség növelésével), 
•  Rontja az ellenállást a faggyal szemben (az ágyazat vízelvezetési hatékonyságának csökkentésével), 
•  Gyengíti a védőrétegeket, és így lehetővé teszi, hogy az anyag felpumpálódjon a felszínre (a vízelvezetés 

lerontásával).
Gazdasági szempontok:

•  Csökkenti a beépített alkotóelemek élettartamát, a nedvesebb állapotokkal, pl. a kapcsolószerek rozsdáso-
dása, a talpfák rövidebb élettartama,

•  Akadályozza a rendszeres pályafelügyeletet a vasúti dolgozók és az automatizált felügyeleti rendszerek 
részéről (elrejtve a fix pontokat), 

•  Növeli a karbantartási feladatokat, beleértve a vágány stabilitást (pl. a védőrétegek gyengítésével), és az 
ágyazat szennyezést, 

•  Lerövidíti az ágyazat tisztítási (rostálási) időközöket (a finom anyag mennyiségének növelésével a vá-
gányban),

•  Utasforgalom szempontjából kedvezőtlen képet ad szolgálati helyekről.

   
2.2. Rézsű (D terület)

A rézsű egy fontos területe a növényzetkezelésnek, mert egyrészt a növényzet gyökere stabili¬zálhatja a rézsűt, 
és így csökkentheti az erózió vagy meghibásodás kockázatát. Mindamellett bizonyos határokon belül kell tartani, 
hogy garantáljuk a zavartalan forgalomüzemeltetést. 

2.2.1. Növekedési folyamat a rézsűn

A növények növekedésére a rézsűn többé-kevésbé kihatnak a természetes talaj és klimatikus viszonyok. 
A rézsűt rendszerint növények borítják, és az ilyen növényzetnek sok pozitív hatása lehet:  
− A talajborítás csökkenti az eróziót,
− Védelem a széllel, hóval, és átjárással szemben,
− Biológiailag és környezeti szempontból fontos területek, néha együtt vannak ritka növény¬fajokkal, 
− Összeköt különböző tájképeket, a flóra és fauna cserélődéséhez vezetve (folyosó funkció).
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2.2.2. Érvek a gyomirtásra a rézsűn 

Annak ellenére, hogy a növényzetnek a rézsűn sok pozitív hatása van, mégis bizonyos kor-látok között kell tarta-
nunk, hogy biztosíthassuk a vasútüzem zavartalan működését. A növényzet növekedés negatív hatásait és az oko-
kat a gyomirtási intézkedésekre ezen a területen, a 2. táblázatban találjuk.

2. sz. táblázat: Biztonsági, üzemeltetési és gazdasági szempontok a gyomirtásra a rézsűn
Biztonsági szempontok:

•  Bizonyos növények csökkentik a pálya és/vagy jelzők láthatóságát,
•  A növények benövése a vágány terület felé a rézsűről, jobb növekedési feltételekhez, és ezért problémák-

hoz vezet,  
•  A nem-stabil fák ártanak a felső vezetéknek, vagy lezárják a pályát, melynek kihatásai lehetnek az üzeme-

lési és műszaki szempontokra,
•  A fákról lehulló levelek lerontják a fékhatást, az adhézió (tapadás) elvesztésével, 
•  Továbbá szennyezik az ágyazatot.

Üzemeltetési és műszaki szempontok:
•  A növényzet gyökerei miatt elszabadult kövek a sziklás bevágásokban megrongálják a gördülő állományt,
•  Néhány növény (pl. bokrok) akadályozhatják a karbantartási munkát.

Gazdasági szempontok:
•  A növények típusától függ: a gyorsan növekedő, labilis növények gyakoribb karbantartást igényelnek.

3. Intézkedések és módszerek

A vasúttársaságok által széles körben alkalmazott módszerek felsorolása.

3.1. Építés, átépítés

Az építés, és átépítés közben használt mérnöki módszereket tartalmazó gyomirtási eljárások¬nak lehetnek meg-
előző hatásuk. Csökkentik a növényzet növekedését azzal, hogy kedvezőt¬len környezetet hoznak létre a növé-
nyek számára, vagy megakadályozzák, hogy a növé¬nyek benőjenek a vágány területére az idők folyamán (gát-
hatás). Ezen módszerek haté-konysága sokkal jobb, ha karbantartási gyomirtási módszerekkel kombináljuk. 
A gyomirtószer-mentes módszerek és alkalmazásuk (az AB és C területeken) a talajvizes védőzónákban ajánlott, 
illetve olyan területeken, ahol a gyomirtószerek használatát korlátozni kell.

Ezeket be kell építeni a mérnöki tervezési folyamatba, hogy a legjobb eredményeket érjük el. Vasúttársaságok-
nak e célból a mérnöki kézikönyveket át kell alakítani, ha szükséges, a társaságok által, hogy figyelembe vegyék 
a gyomirtás szempontjait. 
Az építési módszerek ezek után integrálhatók a tervezési folyamatba, és néhány e mód¬szerek közül többlet költ-
ség nélkül elvégezhető (pl. megfelelően elhelyezett kábelcsatornák, vagy zajvédő falak).

A mérnöki módszereknek és intézkedéseknek a gyomirtásra az alábbi előnyei vannak:
− Egy hosszú-távú kihatás a növényzetre,
− Általában megakadályozza a növényzetnövekedést,
− Nem okoz túlzott többlet költségeket, és
− Csökkenti a karbantartás költségét a gyomirtás területén.

A 3. táblázat áttekintést ad a jelenlegi mérnöki módszerekről. Az összes alább felsorolt mód¬szer részletei (pl. 
költségek, a hatás időtartama, stb.) megtalálható az UIC jelentésben a gyomirtásról (UIC „Gyomirtás” projekt, 5. 
Függelék: Részletek a különböző gyomirtási módszerekről). 
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3. táblázat: Az építési és átépítési módszerek áttekintése

Módszer Alkalmazási 
terület Hatások a növényekre Példák

Oldalsó növény-gátak/ lé-
tesítmények, melyek meg-
akadályozzák a növények 
behatolását 

C, D

Megakadályozza a növények növeke-
dését a C területre, és onnan az AB te-
rületekre – nem hatékony azokkal a 
növényekkel szemben, melyek az alta-
lajból nőnek be.  

Megfelelően elhelyezett 
kábel csatornák, vagy zaj-
védő falak

Növénygátak általában a 
pálya alatt AB, C

Megakadályozza a növények felnöve-
kedését alulról, további előny a vízte-
lenítésnél

Bitumen réteg, vagy be-
ton lapok

Betonlemezes vágány AB Megakadályozzák a növényeket, hogy 
alulról felnőjenek

Betelepítés (kevésbé el-
lenálló gyomokkal) D

A növények versenyeztetése megaka-
dályozza a nemkívánatos fajok növe-
kedését 

Erősen versenyképes nö-
vények 

     
3.2. Karbantartás

A karbantartás során két különböző gyomirtó módszer alkalmazható a vágányban és a rézsűkön. A vegyszeres 
gyomirtást túlnyomó részben a vágányban, míg a nem vegyszeres gyomirtást a rézsűkön alkalmazzák.

3.2.1. A vágányon belül (AB és C területek) 

A vágány zónában (AB és C területek) jelenleg alkalmazott módszerek a 4. táblázatban láthatók: Ezek különbö-
ző csoportokba tartoznak:
− A szokásosan alkalmazott pályakarbantartási módszereknek szintén lehet pozitív hatása a gyomirtásra, a növeke-

désnek ártó környezet kialakításával (pl. az ágyazat tisztítása és cseréje, a vízelvezető rendszerek karbantartása).
− Vegyszer nélküli módszerek - melyeket ténylegesen teszteltünk – ez ideig nem értek el megfelelő eredményt, 

összehasonlítva a vegyszeres módszerekkel. Vagy nem alkalmaz-hatók üzemelési okok miatt, vagy nem elég 
hatékonyak, vagy túl drágák.  Ezért néhányat gyomirtószerek kiegészítésére használnak, vagy ahol a vegysze-
rek használata tiltott.

− Vegyszeres módszerek ténylegesen a leghatásosabb és legolcsóbb karbantartási mód-szerek. Ezeket könnyen 
és elég gyorsan lehet alkalmazni, de jól képzett kezelők szükségesek a biztonságos alkalmazás érdekében. A 4. 
táblázatban nem tettünk megkülön¬böztetést a különböző gyomirtószerek között. A hatások kockázatát a kör-
nyezetre, gondos tervezéssel kell elkerülni.

4. táblázat: A karbantartásban használt módszerek áttekintése a pályában (AB és C területek)

Módszer Alkalmazási 
terület

Költségek 
(€/km)a

Üzemelési 
sebesség

Tartósság/alkalmazási gya-
koriság

Ágyazat tisztítás/csere AB, C 5,100 - 350,000 200 km/h-ig

Kézi gyomirtás AB, C 315 - 4,000 
(0,04 –2 €/m2)b 9-105 m2/h Évente egyszer – évente négy-

szer
Háti permetezős szórás 
(gyomirtószerek) AB, C, D 5 - 850 b 5 km/h-ig 

150 - 4750 m2/h

Félévente – kétévente, annak 
függvényében, hogy milyen 
gyomirtó szert használunk

Permetező vonat 
(gyomirtószerek) A, B, C, D 34 - 260 

(0,01- 2,5 €/m2)b

V>40 km/h-ig
12 550 m2/h –
400 000 m2/h

Gyomirtószer 
alkal¬mazása vasúti-
közúti járművel

A, B, C, D 196  – 300 
(2 €/m2)b

40 km/h-ig
10 000 m2/h – 
50 000 m2/h

Levélherbicidek szelek-
tív alkal-mazása perme-
tező vonattalc

AB, C 260b 40 km/h-ig
260 000 m2/h-ig

Félévente – kétévente, annak 
függvényében, hogy milyen 
gyomirtó szert használunk

a Nagyon nehéz összehasonlítani a költségeket az egy módszeren belüli változatok és az országok közti  bérszín-
vonal különbségek miatt, és a költség számítási módszerek eltérése miatt is. Költségek/alkalmazás.



2020. év 6. szám A MÁV Zrt. Értesítője 491

b Ha a vágány mindkét oldalán használjuk.
c A további részletek a videós megfigyelő rendszerről, és más megfigyelési rendszerekről megtalálhatók a gyom-
irtásra vonatkozó UIC tanulmányban.  

3.2.2. A rézsűn (D terület)

Az 5. táblázat áttekintést ad a rézsűn alkalmazott jelenlegi karbantartási módszerek¬ről (D terület). 
E módszerek rendszeres alkalmazása szintén egy eszköz a növényzetnövekedés elleni küzdelemben (pl. a növé-
nyek növekedése a talaj felett). A vasúttársaságok néhány országban vegyi mód¬szereket is használnak a rézsűn 
(lásd a 3.2.1. szakaszt).

5. táblázat: A karbantartásban használt módszerek áttekintése a vágányon kívüli területen (D terület, rézsű)

Módszer Alkalmazási 
terület

Költségek 
(€/m2)a

Üzemelési 
sebesség Tartósság/alkalmazás gyakorisága

Szelektív rézsűkarban-
tartás pl. fakitermelés C, D 0,3 – 2 1–40 km/h,

3 000 m2/h-ig
1 év a vágány közelében, rendszer-
telenül, ahogy szükséges minden 
5-10 évben 

Kaszálás C, D 0,15 – 1,2b 
A használt géptől 
függ: 5 km/h-ig 
0,5 - 4500m2/h

Évente négyszer – Minden máso-
dik évben

Talajtakarás C, D 0,15 - 1,0b <1-5 km/h 
170 -1000 m2/h Évente egyszer

a  Nagyon nehéz összehasonlítani a költségeket az egy módszeren belüli változatok és az országok közti bérszín-
vonal különbségek miatt, és a költség számítási módszerek eltérése miatt is. Költségek/alkalmazás.
b   Ha a vágány egyik oldalán alkalmazzuk.

3.3. Ellenálló gyomok a vágányban és a rézsűn (AB – D területek)

Ellenálló gyomok azok, melyek különleges kezelést igényelnek. 
A legtöbb vasúton előforduló ellenálló gyomok listáját, és a leküzdésükre használt módszereket a 6. táblázatban 
találjuk. A többi ellenálló gyom és kezelésük megtalálható a gyomirtásról szóló UIC jelentésben.

Megjegyzés: UIC projekt „Gyomirtás” zárójelentés, 8.3 pont Módszerek / stratégiák az ellenálló gyomok leküz-
désére.
   

6. táblázat: Ellenálló gyomok, és javasolt kezelésük (sorrendnek nincs jelentősége). 
Növény fajta Latin neve Kezelés

Nádfélék Phragmites sp. •  Kora nyári rendszeres kaszálás, rézsün, padkán növény-
gátak kialakítása

Szeder félék Rubus fruticosus •  Nyár végi kaszálás (augusztus vége előtt); háromszor egy 
évben, vagy egyszer ősszel; kaszálás után kezelés gyomir-
tó szerekkel ősszel; fű vetése a következő növekedési idő-
szakban, hogy létrehozzunk egy versenyképes vegetációt. 

Nehézszagú gólyaorr Geranium robertianum •  Kézi gyomirtás tavasszal (időigényes).
•  Gyomirtó szerek használata tavasszal, a magok kifejlődé-

se előtt; a második alkalmazás ősszel ajánlott.
Zsurló Equisetum sp. •  Szerkezeti javítás (aszfalt rétegek), kézi gyomirtás éven-

te többször.
•  A versenyképes vegetáció serkentése (füvek) rendszeres 

kaszálással.
Japán porcsinkeserű Fallopia japonica •  Jelenleg nincs ismert módszer.

•  Glyphosate használata kaszálással együtt, kis területen kézi 
gyomirtás (utána azonnal összeszedni, hogy ne szóródjon)

Óriás medvetalp Heracleum 
mantegazzianum

•  A gyökerek kiásása vagy a gyökerek felső részének elvá-
gása kora tavasszal.

•  Rendszeres kaszálás mielőtt a magok kifejlődnek. 
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4. Gyomirtás kezelési rendszer

A gyomirtási rendszer célja az eljárás szabványosítása és harmonizálása (ez egy biztonságos és hatékony infrast-
ruktúrát fog eredményezni), amely biztosítja:
− a költségvetés hatékony felhasználását (pl. csak azok a területek lesznek kezelve, amiket kezelni kell),
− a helyes módszereket (pl. optimális alkalmazási idő, igazítva a helyi körülményekhez),
− a megnövelt átláthatóságot (pl. információk a forrásgazda számára),
− a döntések jobb megértését (pl. szabványos döntéshozatali séma),
− a részletes információkat a költségekről (pl. mennyi pénzt használtunk egy bizonyos módszerre),
− a fejlesztés és eredmények harmonizálását (a szellemi tulajdon vétele és eladása) 
− a felelős gondoskodást (környezetvédelem, munkások biztonsága)

A nagy mennyiségű társuló adat kezelése egy számítógépes rendszerrel lehetséges, egy adatbázison, térképeken 
és/vagy térinformatikai rendszeren (GIS) keresztül. A gyomirtási rendszer részeként videó kamerák és más megfi-
gyelő rendszerek is használhatók.  Segítségükkel kiértékelhető a gyomborítottság a kezelés előtt és után.

A gyomirtási rendszernek a 3. ábrában bemutatott lépéseket kell megkövetni. Minden vasútnak létre kell hozni a 
helyi körülményeknek megfelelő saját rendszerét. Az alább felsorolt pontok csak példák. 

3. ábra Kezelési rendszer

4.1. Alapadatok létrehozása (1. lépés)

A gyomirtási rendszer létrehozásához szükséges néhány alapadat a környezetről és a vasút-vonal elhelyezkedé-
séről úgy, mint
− bizonyos gépek elérhetősége, (pl. vízvételezés)
− topográfia (töltés, bevágás, útátjáró, stb.),
− vonal km,
− környezetvédelmi szempontok, mint pl. a terület érzékenysége (pl. talajvíz védelmi terület, természetvédelmi 

terület, stb.).

Annak érdekében, hogy egy hatékony gyomirtási (növényzet-kezelési) rendszert alkalmaz-hassunk, az első lépés-
ként fel kell mérni a vágányban és rézsűn jelenlévő növényzet mennyiségét és fajtáját (gyomtérkép). 
A vasúttársaságoknak meg kell határozni a szabványosított felmérési módszereket, amelyek lehetővé teszik az 
összehasonlítást, és/vagy egy működő megfigyelő rendszert a manuális vizsgálatokon felül.

A növényzet növekedés a vágányban (AB és C terület) különböző módokon írható le:
− a gyomborítottság az összterület százalékában,
− a növény fajok listája (kiemelve az ellenálló gyomokat,
− az ellenálló gyomok az összterület százalékában,
− a pálya állapota (pl. víztelenítési rendszer).
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A növényzet helyzetének meghatározása a rézsűn (D terület) bonyolultabb feladat, és így több jellemző szükséges: 
− a növényzet típusa,
− az ellenálló gyomok listája és előfordulási arányuk,
− a fák és bokrok kora, 
− a növények, különösen a fák állapota, 
− a távolság bizonyos növények (pl. fák) és a vágány között, (űrszelvény állapota)
− a növényzet nyomulása a vágány felé.

4.2. Cselekvési program (2. lépés)

Az 1. lépés eredményeit felhasználjuk annak eldöntésére, hogy a gyomirtás szükséges-e. Minden egyes vasúttár-
saság egyedi szabályainak hatása lesz erre a döntésre. Ha szükség van a gyomirtásra, akkor ki kell választani a 
megfelelő intézkedéseket és módszereket. Fel kell ismerni, hogy ha minél előbb kezdődik bármilyen kezelés (füg-
getlenül a módszertől), annál nagyobb a módszer hatásfoka, és annál kisebbek a költségek. 

Amikor kiválasztjuk a megfelelő módszer(eke)t, minden területet (AB – C) számításba kell vennünk. 
A döntés, hogy melyik módszer(ek) a legjobban megfelelő(ek), minden egyes módszer üzeme¬lési paraméterein 
kell, hogy alapuljon (lásd 3. fejezet), valamint az alábbi ellenőrző listában lévő információkon: 

A vágányban (AB és C terület) ellenőrizzük le, hogy vajon:
− az építési munka tervbe van-e véve. A gyomirtás és az építési módszerek követelményeit be kell vonni a terve-

zési és építési folyamatba, mert azok a leghatékonyabbak új vágány építése, vagy átépítés során;
− az építési módszereket már használták-e;
− a víztelenítő rendszer megfelelően üzemel-e;
− minden vágányterületet kezelni kell-e;
− az előforduló növényzet igényel-e különleges módszereket a kezelésre (lásd 3.3. szakaszt);
− helyi körülmények (mint. pl. vízvédelmi területek, vagy infrastruktúra adatok) tiltanak-e bizonyos módszere-

ket;
− kombináció más gyomirtási intézkedésekkel lehetséges-e.

Összhangba kell hozni a gyomirtó módszerek paramétereit a vágányok tervezett fenntartási munkáival annak ér-
dekében, hogy a gyomirtást lehetőleg a karbantartási munkákkal egyidőben végezhessék el a vágányzárak csök-
kentése céljából. 

4.3. Monitoring program (3. lépés)

A különféle gyomirtási módszer(ek) alkalmazása után, egy felülvizsgálatnak az alábbi pontokat kell tartalmaznia:
− a használt módszer típusa (különösen a vegyszerek esetén: típus, dózis, permetezés mennyisége, stb.),
− a gépek, használt technikák leírása (permetező vonat, vasúti/közúti jármű, szórás háti permetezővel, kaszáló-

gépek, stb.), 
− az alkalmazás időpontja, gyakorisága,
− az alkalmazás helye (vonal, a vonal egy része, és AB, C és/vagy D terület),
− a módszer alkalmazásának hatékonysága,
− az alkalmazás költsége,
− az ellenőrzések időpontja és módszere.

4.4. Korrekciós tevékenységek (4. lépés)
 
Ez az információ lehetővé teszi az elvégzendő minőségi és környezeti ellenőrzéseket, és alapként szolgál a jövő-
beli tervezéshez, ha változásokra van szükség. A karbantartás költsége így minimumon tartható. 
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